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ΜΑΡ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΤΉΕΒΕΒ 

[Εγοπέϊερῖδσοα. 



“ἂν 

254 5Ὁ 

ΤΗΒΕ 

ΠΝ ΤΗΝ ΑΟΘΑΙΝΒῚΤ ΓΗ ΒΕ 

ΟΕ 

ΑΒΒΟΗΥΠΌΝ 

ΨΙΤΗ ΑΝ ΙΝΤΕΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΑΝ ΝΟΤΕΒ 

ΒΥ 

ΙΒΑΑΟ ΕἸ Αασ 

Η ό ὥ 

49 ,) 
σπαρτῶν ἱερὸν γένος ἀνδρῶν α΄ Ϊ ! 

ΒΟΘΤΟΝ: 

ῬΟΒΙΙΒΗΕΡ ΒΥ ΟΙΝΝ ἃ ΟΟΜΡΑΝΥ. 

[900 



“ 

Ἑπίογρᾶ, δοοογαϊηρ ἴο Αοὐῦ οὗ ΟΟΠΡΤΘΕΒ, ἴῃ [Π6 ΘΓ 1885, Ὁ. 

Ι5ΒΑΑΟῸ ΕἸ,ΛΘΟ, 

ἴῃ [πΠ6 ΟΠοΘ οὗ [Π6 11 γασῖαη οὗ ΟΟΉΡΤΘΞ5, αὖ ὙΥ Δβ ϊσίοῃ. 
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ἘΠΕ Ἀ ἜΣ. 

ΤῊΕ οΠϊοῦ ἰοχίσθα] ρου] αν 65 οὐ (Π15 δαϊξίοη οἵ {πΠ8 ϑϑυθιι 

αφαϊηϑὲ ΤΊ]ιοῦ65 ἅτ 5μονγη ἴῃ {Π6 ΑΡΡθπαΐχ. Α5. {Π6 θΟῸΚ 15 

πο παθα τηϑίη]ν [ῸΡ το θιβ ὙΠῸ ἀο ποῦ ποϑᾶ ἰο 8 του Ὀ]θα 

τὶ οΥἾΕἴοα] ἀποβίίοηβ, Γ πᾶνο {6 ἴο αἰ ΠΙΒἢ ἃ5. [8 ἃ8 

ῬΟΒΒΙΌ]6 {π6 παμπηθθι οὐὗὐἨ πηΡοθϑ 8 0186 Ραββαρθβ ὈΣ ἰῃ το ποἴηρ' 

οοπήθοίατα] οππθπαδίϊοῃβ. οἵ τυ ἢ ΤΠΘΓΘ 8 ἢ Ραμ αἀδηΐ βουϑ 

ἴο ἀγϑνν {ΠΌΤη. ; 

Τὴ {π6 Νοΐθβ. πὸ αἰζοπηρί πα5 θη τηδαθ ἴο 50 συῆδΐ ἰβ 

ἄπο ἴο ΤΟυτηθι ΘΟτηπιθηΐαΐουβ. θοχοθρῦ θη {Π15 οου]α θ6 ἀ0η6 

ὈΥ τηθϑηβ οὔ (0.16) αποίαξίοη τηϑικβ. Μοβῦ οὗἉ {π6 Ἰηΐου- 

ΡΓοία ϊομβ ἴῃ ΟὙΘΘς Ἀ16 ἔγομπι {Π6 56} 0] 18 οὐ {π6 ἰθχῖοα, θυ θῃ 

ὙΠΘῚ πῸ οἸραϊῦ 15 σίνγθῃη. Τῇ πηθίτ]081 {γϑηβ αι ]οη5. ἔ6- 

ἀαθ μεν αποίθα ἈΓ6 811 τοτὰ Ῥ] ατηρύγ θ᾽ 5. νϑυβίοη οὐ ΑΘΒΟΉΎ 08, 

ΕἾΠΆΠΥ. {Ππ6 τηϑίσ οι} ΒΟΉ ΘΠη65 ἴοι [η8. ΟΠΟΓΆΙ Οὐθ5. Βᾶνθ ὈΘΘὴ 

δἰτμον δἀαρίθα οὐ ὑγβηβου 64 Θχϑοῦν ἔτομῃ {΄. Η. Ηβίηνῖοῃ 

Βομιηίας, Εν μἐ]ιηιῖο, ὉΡ. 514-48. 

1 δὰ ἱπαοθίοα ἰο Με. πάγον Ο. ὙΥἰΐθ. ΟἸαββίοαὶ ΕΈ]]Ονν 

ἴῃ {πΠ6 (ΥΠ61] ΓΠἰγουβίίυ. ἔον οἤοϊθπῦ Π6ῚΡ ἴῃ σοι γθοίίηρ {116 

Ῥτοοῦ-βηῃθοίβ οἵ {Π185 νοϊπ]η8. 
ΤῊ ΗΝ: 

ΙΤΉΑΟΑᾺ, ἡρτγὴϊ, 1885. 
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ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ. 

ἈΑΡρ6 δεῃμᾶ σε θοσῖν οὗ ἴΠ6 ΡΙαν. ὩΒθΡδη Ταοίσαιορυ. 

ΤῊΝ ϑέυεπ αφαϊηπδὶ Τ]εῦε5 οἱ ΑΘβοθν]β ὰ8 Ὀσουρῃῦ ουὖ δἱ 

Αὐπθη5β ἴῃ {Π8 γϑᾶν 467 Β.0., ὕΠ6 Β γ-πἰμίῃ οἱ ἐπ ροθϑίβ ᾶρθ, δῃὰ 
ἤνβ γϑδγβ αἰδθυ. ὍΠπθ τθρυθβθηϊαϊίοη οἱ μἰβ βεγξβίαηϑβ, [ῃ8 οἱ δβϑὺ θβχίδῃΐ 
ἐγασθαν οὗ βοὴ {π6 ἀαίθ 15 πόση. ΤῊΘ ΡΙΔΥῪ νγὰβ {Π6 {π|γα ἴῃ ἃ 

ἰοίγαιοου οὗ ψ μῖοῃ ἐπ οὐποὺ ὕὑνο ὑγάρϑαϊθβ, ἰαΐι5 ἀπ Οεαΐριιδ, 

Δ η4 ἐπ βαύγυ- ἀσταιηὰ ϑρλίης, ἃἂτα Ἰοβϑῦύ. ὍΤΠδ ἢγβῦ ργ]Ζ6 ννἂὰ5 ἀυγαγάθα 

ἴο {Ππ|5 ἐοίγαϊοσυ. Ἐ 
ΤΠ ὕνο ἢσχϑύ βοθη65 οἵ {Π68 βἰ βίου ΤΠ ΘΌδη Ἰθρθηά, ἃ5 Ῥγθβθηΐθα 

ὈΥ οὖσ ροϑί, ἃγθ ὑπ νυ Πασανγῃ ἴτο πὶ γῖθυῦ. Πὶ {Πη6 οχίδηῦ ΡὈ]δυ, 
ΟΝ ΘΥΟΥ, ἃ ὈΤΙοῖ βκοίοῃ οἱ {πθη) 15 οἴνθῃ Ὀγ {ῃ8 οἤουιιβ, ἃ5. 1ᾧ 

ΘΊΑπΘο5 ῬΔΟΚ ΟΥ̓́Τ {π6 ἀδγκ βϑυΐθβ οὗ ϑυθηΐβ ὑπαῦ 15 Ῥυθβθῃ νυ ἕο 
Θῃα τη {Π6 ἴαΐαὶ οοπῆϊοῦ οἵ {πΠ6 βοὴβ οἵ Οβαϊραβ. “1 5ῖηρ' Δῃ 

διηοϊθηῦ ΟΥπη6 ὑπαῦὺ ΔΌΪ465. ππΐο {πΠ6 {π|τὰ σθηθγαίίοῃ, {Π6 ἴον οἵ 
Τιαἴα5. {π6 Κίηρ, 0, ἴῃ ἀθῆδποθ οὗ ἐπθ ἐπυϊοθ- ὐίουθα τναγηϊηρ' οἱ 

ἌΡΟΙ]ο, θασαῦ ἀφαίῃ ἴον Π1μη561} ---- ἃ 50 Οϑαῖριιβ {Πα 5Που]α 518 ν ἢ 15 
ζαῦμον ἀπα νγϑα ἢ15 τοίου ἀΠΌΘΚποντπ.᾽ “ Υ̓ Παῦ τηογίδ] οα θατίῃ 
Π6]4 5πο βην]θα βίαΐθ ἃ5 Οβαῖριβ ἴῃ {π6 ἀδν οἱ Π15 βΊουυ, αἴξ Π8 
Βα τἱὰ ἐπ ΤΠΘΡδη Ἰαηα οὗ ἐπ πηδη-ἀθβίσουνιπσ ϑΡῃηχ 3 -- πΠ}]], 

ἀἰβοονθυῖηρ ὙΠῸ 1ὖ νγὰβ ὑμαῦ πΠ6 πδὰ ψϑααθα, ἴῃ {πΠ6 {γθηΖῪ οὗ 15 
501] Π6 το 6 Ὠϊτη56 1} οὗ βιοηῦ τυ {π6 παπᾶ ἐπαὺ δα 5]αἴη Π15 

ζαῦμον, πα ἤθυοθὶν οὐγβθα {Π6 50η8 οἱ {π6 πηπαῦιταὶ στϑίοῃθα 

ππῖοη. ϑοηιδίϊηια παν ἰδεδῃ αἰϊυϊαϊ6 ἰδεῖν ραίϊγίπιοπῃ δῃ δε βισοτα "ἢ 

ΤῊΙΒ ΘΟ, αἸἰβοουθσυ, πα 1] 0 η, ἃπΠα ἀθβραὶῦ ἃ16 δἰ οταίθὶν 
ἀδριοίθα ἴῃ {π6 ϑορῃοοίθαη πηδβίθυρίθοθ Οεϊζρις Τηγαηπιιβ. ὍΥ8 

5Βῃου]α οοπορῖνα οἵ ἐπθ Ἰοβύὺ ἀτδτηδυζαίϊοηβ Ὁ ΑΘ ΒΟ ν ] 5 ἃ5 5ΠΏΡΙΘΓ 
πα θΟΙάΘυ ἴῃ Οὐ ]1Π 6, ΠΊΟΥΘ ΒΟΤΠΌΤΘ δη4 ἰο τ] Ὁ]6 ἴῃ [οΠ6. 

ΤῊ ϑευθη ἀασαϊηξὶ Τλεῦες, [Π6 Θοποϊ μα] ησ' ΡΊθοθ οἵ {Π6 ἐγ] ]οσν, Πὰ5 
ἴον 15 βιιθ]θοῦ {π6 {ὰ]Ε]τηθπῦ οἵ {Π6 Ῥαΐθι μα] οὐσβθ. ὍΤΠΘ ἤπα] οὐί- 

ΘΟΤΏ6 οὗ “1, 1π|5᾽ [011165 ΟἹ ᾿ 15 π6 ἀθαίῃ οἱ Εἴβοοὶθβ ἃπα Ῥο]υ ῃΐοθ8, 
ΘΟ ἢ ὈΥ {π6 οὐπου᾿5 Πδηᾷ, αὖ {πΠ6 ϑϑυθηίῃ οαΐθ οὗ ΤΠΘΡεβ. Απούπεου 

οχίδῃῦ ἰγασθάγν, {π6 Ῥλοεπίββαε οὐ ΕὐτιρΙ 65, μὰ5 {Π6 βᾶπη8 {Π6Π1|6. 
δε- ἐς 

Ἔ Ξ6ρ {πΠ0 ατϑοκ διρυμηθηΐ οὁΝ Ρ. 49. ἐ νυ. 141-191. 



ὙΠΙ ΙΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ὀὰὺὺ {π6 ἰγθαϊπηθηῦ 15 σμδγδοίθυβιϊ αν αΠοσθπί. ὙΠῸ Ρ]ὰν οὗ 

ΑΘΒΟΉ 5 ΟΠ 8ῃ ΘΧΟΘΡΟΟΠΔ] ΡΟΡα]Αγὶῦν ὈΥ 105 ΒΕ υυ]ηρ᾽ μ᾽ούαγ65 οὗ 

γᾶ, 15 ὑγπτηροί Κα νοΐϊοθ, ἃηα {π6 ἔθυντα ραϊγιοίβιῃ ἐμπαῦ δηϊπηδίθβ 

Ὁ γτουρμῃουῦῦ. Π {π6 δγοφε οὗ ΑὐἹβίορῃδῃθβ οἱσ ρΡοϑῦ 15 τηδᾶφ ἴο 
ὑοαβὺ οὗ πανῖπο' θη ΠΟΌΪΘα {ῃη86 ΑὐἰΠμΘηΔη5 “ Όγ συ ϊηρ ἃ ΡΪδΥ [Ὁ]} οὗ 

ΑΥδβ, ΒΟ οα 566 ΘΥΘΙῪ Τηδ ΔΙΠΟΠΡ' {Π6 βρθοξαΐουβ ἴο Ἰοηρ' ἕο 6 

ἰῃ Ὀαΐι16.:"Ὲ ΡΙαΐο, αἰξουββίηο {Π6 τὺ οἵ σονθγῃητηθηΐ, 4|1π6 65 ἴο 
“06 Ἰ1π6 οὗ Αθβοην]ὰβ ᾿ ΠΘτ {Π6 Πϑ]τηβιηδη 5105 ΔΙῸ π6 δὖ {Π6 βίθιῃ 

οὗ {π6 5ῃϊ]Ρ οἵ 5ἰαΐθ, "δαῖμον οἵ βιιοοθββ. ἡ ΒΥ Ἰαΐθυ. υυ]ουβ ἐπ6 

ῬΙΔΥ 15 πδιηθα τόσ ἐπδη ομοθ. ἢ 

5Ί686 οὗ Τῃεῦεβθ. πὸ ὅδνε}. 

ΤῊ Ατγρῖνθ δβχρθαϊίοη ἀραϊηβύ ΤΉΘΌΘ5, ᾿ηβυϊραίθα Ὀγ {π6 Ὀδη- 

5ῃηθα ΤοΟΙΪγμΐοθβ ἰο οἴβοῦ 15 τϑϑίογαϊοη ἴο {π6 [ὭΤΟΠΘ, τγὰβ ὑΠ6 
ΒΕ] Θοὗῦ οὗ δὴ δα μηϊγθα δρῖο ΡΌθῖη, ΠΟῪ Ἰοβύ, τυ ἢ {Π6 δσχοθρίϊοῃ οὗ ἃ 
ἔθνν ἐγασπιθηΐβ, [Π8 50-041}16ὰ νος ΤΠΘΡθαϊα. [πᾶ ογ ἐπ8 ραίσομαρθ 

δα Ὠθδαβῃρ οὗ Ααταβίμβ, Κπο οὗ ΑΥΘΌΒ, βθυύθῃ τηϊσητυ οαρίδϊη8, 

1πηο] πα ]ησ {Π6 Θχ]]θα βοὴ οὗ Οβαϊριιβ, ᾿Ἰθδα ἃ ᾿ηΡΟΒΙ ΠΡ ΔΙΊΠΥ ΠΡ ἴο 

{Ππ6 βθυθὴ φαΐθβ οἵ ΤΠθΡροβ. ΤΠ αἰβυηρ ]Βῃ]ησ Ομαγδοίουιβύϊο οἵ 
{πΠ6 πἀπαοιίακίηρ τπτὰβ 1᾿ζ5. ᾿πηροῖν : ρῬγοβθουίθα ἴῃ ἀθῆδποθ οἵ π8 

αἰνίηθ 11}, 1Ὁ νγὰβ ἀοομιθα ἴο ἃ 5ῖ5:)8) [α΄] το, τη Κοα Ὀγ {πΠ6 ἀθαίῃ 
οὗ δυϑὺν τηδῃ οὗ {πΠ6 βϑθυθῆῃ. “1,βα {πθὺ οἡ ἃ {ϊπηθ ἀϑδϊηβῦ βθύθῃ- 
σαίθα ΤΏΘΡ65 ἃ ποβὺ οὗ τηθῃ, Ὀαΐ πού Ὀγ ἃ τοδά οὗ 5β15}5 Ῥγορι 8: 

ΠΟΙ ΜΟΙ] {Π6 5οη οὗ Κτόμοβ βρθθα ἔπθηὴ οἡ ἐΠ6 1} τηδα ἸΟΌΓΗΘΥ 

ἔγομη {Π6 1} Ποπιθβ, θαὺ Ὀγ {Π6 ααϊνθυϊηρ ᾿σηξηΐη 95 π6 ἀατίθα ἤουίῃ 
6 Ῥδάβ ἔμϑιη Πο]α ἔγοτῃ ἐμπϑὶν τοδα. 8 [Ι͂ἡ {πΠ6 ΠΙδα, ΘΠ θ] 5, {Π6 

500 οἵ Οδρδηδιιβ, ἢὰ5 ἃ σπσοτὰ ἴο 880 οὗ {π6 Ἰαΐβθσ, βιιοοθββίμ] βῖθρθ 
οἵ ΤΠΘΌθβ, Κπόντῃ ἃ5 {π6 τὰν οὗ {πΠ6 ΕΡὶβοηὶ, ὑυμουθῖη μ6 μα ὈΟΤΠ6 

ἃ Ραγί. “ἴ)Ἴε Ῥοαβὺ ο Ὀ6 ἔδ Ῥδβέξευ. ἔπη ον ἤαίμθυβ. 8 ἴοοκ 
βουθῃ-ραίθα ΤΉΘΌΘβ ἴῃ νου ἀθθά, ἐποιρἢ γα 16 ἔθνει τηθῃ ἔμδῃ 
ἔπον Ὀθηθδίῃ ΒΘ τηδυεϊ8] ττ8}}. 8 τϊπθα {ΠπῸ6 βἰρηβ οὗ Ηθᾶνθῃ 

ἘΞ Μάπαες 1022 ἔ, ΑἹ. δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν. ΔΙ. ποῖον; ΑΙ. τοὺς πτ᾽ ἐπὶ 

Θήβας - | ὃ θεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσθη δάϊος εἶναι. ΤῊΘ ἀαΐο οὗἉ [Π6 Εἴ γΟσΒ ἷΒ 

405 Β.ο., ΕΣ γϑαγε δὕίου [Π6 ἀθδαῖῃ οὗ ΑΘβο νυ] 8. 

ἐ Εὐμμαάφηνιβ 291 Τ) κατὰ τὸ Αἰσχύλον ἰαμβεῖον, κτλ. 866 ἴπ6 ἴπγοθ ἤγβὲ 11η68 οὗ 

186 ρ]αν. 

ἢ Ξθθ, ΤΟΥ ΘΧδρΡ]6, ἴπη6 ποῖθ ο ν. ὅθ2. ΑἸεο ΡΙυἴδγο ϑψηρ. ἴ, 10, ὙΠ ΘΓα ἴο 

ΘοΥρίαβ ἴῃ 6 βορῃΐβὲ ἰβ δισὶ υϊοα ἃ σϑιηασκ ἐμαὶ τ ϑέσεη ἀσφαϊηδὲ Τῆεδε8 οἵ ΑΘβοῦΥ- 

1Ἰὰ8 οὐγϑὰ 118 ἱπερ᾽ Γατοη ΤΑΊΠΘΥ ἴο ΑΟΥΓΘΒ ἴῃ ἴο ὈΙΟΉΨ ΒῈΒ. 

8 Ῥιπάαγ, ει. 9, 41 καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἄγαγον στρατὸν ἀνδρῶν αἰσιᾶν ] 

οὐ κατ᾽ ὀρνίχων ὁδόν " οὐδὲ Κρονίων ἀστεροπὰν ἐλελίξαις οἴκυθεν μαργουμένους | στείχειν 

ἐπώτρυν᾽, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθου. 



ἘΝ ΤΕ ΘΡΕΓΟΈΤΟΝ. ΤΕ 

ἀπα δα {π6 αἰὰ οἵ Ζθιιβ. Βαῦ πϑὺ ὈΥν ὑποὶν οὐτῃ τηδα [0]]ν Ῥϑὺ- 
156. Ὲ [ἢ μοβῦ ΠΡ ΘΒΒΙν 6 ἰδηρτιαᾶρθ 4065 ΑΘΒΟΒΎ]ὰ5 γθοοιηῦ {Π6 

“γαΐῃ Ἰογ οὗἩ ἐπ6 ὈΘ5ΊΘΘΌ 5, “ ΠΏΠΟΙΥ τηθη, ὈΟ]α-τηουί θα, Ὀουπᾶ ὁ 

ἃ “Τα ἸΟΌΤΠΘΥ  ἴο ἀοβύσιοίϊοι. 

ΤῊ πϑπη65 οὗ {πΠ6 ὅδθνθῃ, 'π Αθβοῆν]τιβ, ἅτ Τ γάρθιβ, Οἀράηθαβ, Ετο- 

οοἰπ5, ΗἸρΡροιηθάοῃ, Ραυπθποράθιβ, Ατηρ ϊαγαιβ, ΡΟΪγμοθβ. Ααγαβ- 

τι 15 ΟὨΪΥ τηθηἐϊοηθα ἃ5 θηἰγιιβίθα Ὀν {Ππ6 Ομ 5 τυ ἹΠ [Π61Γ τηθιηθι- 

ἴοθβ ἐο 6 ἀε)νουθᾶ ἴο ἔτη 5 αὖ Ποτηθ. Τη δχϑοῦν τ Πα γᾶν ΟἿ 

Ῥοϑὺ οοποοϊνϑα {πῸ βχυραϊβίοι οἵ ῬΟΙ γῃΐο65 ἔτοιη ΤῊ ΘΌ65 ἴο ἢν Ὀθθῃ 

Ῥγοιπρηῦ ἀρουῦΐ, τα ἄο ποὺ πον ; {πθ Ῥδῃ]Βη6 4 ῬΥΠΟΘ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, 

ἀθποιποθθ πἰβ Ὀτοίμου 45 ὑπὸ δαΐμπου οὗ 15. δχ!]θ, ἃηα ο]αῖτηβ {Π6 

βιρροτῦ οἵ δυβίϊοθ ἴῃ αὐξοπηρύϊηρ ἴο το-πβῦαίθ Ὠϊτη561} Ὀν ἴοτοθ οὗ 

ἀττηβ.: Αὐ {π6 ορϑιΐηρ οὗ {π6 ρ]αὰν τ πα Ἐΐβοο!ββ αὖ {π8 πθδᾶ 

οὗ αὐαῖτβ. δῃ]ουῖηο [Π6 οοηῆάθηοθ οἵ {Π οἰ ϊΖθηβ. ὙΠ ἀδΥ οἵ {Π|6 
ἀγατηδίϊο δοίϊομ 15 {πὸ ἀν τ μ ἢ Πᾶ5 Ὀθθη βϑ]θοῖθα ὈΥ ὕΠ6 ὈΘΒΙΒΡΘΥΒ 
ἴον ἃ ἔμπα] ἀθοϊβῖνθ αἰΐδοκ ἀρὸρ {π6 ραΐθβ; θαὺ {πθγθ ἅτ τβρθαίβα 
ΑἸΤαβίοηβ ἴο ῬυΪον ονθπίβ, οἱ τυ ΠΙοἢ τὰ σαΐπ ἔᾺ]16} ἀθέ81]5 ἔτόιη οἴμϑὺ 

ΒΟΌΓΟΘΒ ὕπ8η ΑΘΞΟΠν ] 5.8 
ῬοΙνπῖοαβ ἀπ Τυάθαβ, {πὸ Ἰαἰίου ἂπ 6Χ118 ἔσο Αϑίο]ϊα ἴῃ ΘΟ η568- 

ἀαθποθ οὐ Ὀ]οΟα-ο τ] 1655, θμΐθυ ὈΥ σμᾶπ68. Οἢ ἔἘΠ6 β81η6 πἰρηὺ {πὸ 
οουγί-γατα οἵ Αατναβέυβ, Κἰπιρ οὐ Ατροβ. Ἃ Τπυῖουβ ἀΠΆΥ 6] ΔΙ βῖπρ; 

Ῥθδύνθθη ἔπ ὑπο ποί-μποααθα γουΐμξ, π6 Κἰηρ, Μ]Οβ6. αὐξβῃ οι 15 

ἔππιβ δχοϊζθα, τθοορ ἾΖθβ ἴῃ ἐΠ6 βίγδῃρ ΥΒ {Π6 {π]Π]τηθηῦ οὗ ἂῃ Οὐ 018 
ἐπα μπαᾶ Ὀϊάάθη πΐτη οἷνθ μἷ5 ὕπο ἀατιρ Θ᾽ 5 ἴπ τπδυυ]ᾶρ6 ἴο ἃ ΠΟ 

Δα ἃ ὈοᾶΓ; ἴου ῬοΪ  πἶοδ5 ποτα {Π6 5Κ1| οἵ ἃ Ἰΐοῃ, δηα Τγάθιβ ὑπαὶ 
οὗ ἃ ἃ θοατ. ΤΗδ Δ]]Π]Ἰὰποθ 15 σοπμϑυτμημηδίθα, {π6 ὕσο ῬΥΪΠΟΘ6Β5 

Ῥθοοπηθ ἔαβί ἔτ]οπᾶβ, ἀπα Τυάθιβ ἀθνοίθβ Πἰτηβϑ] τ Ἴἢ ΠΘΥῪ 268] ἴο 

ἔπ ζατέμοταποθ οἵ Ῥοϊγηΐοθβ᾽ βομθιηθ οἵ τϑοουθυῖπρ η6 ΤΉΘΡδη 

βοδβρέτθ ὈΥ ἴοτοϑ.1 Αἀγδβίυβ, υἱϑ]αϊπο ἰο {Π6 θηἐγθαίϊεβ οὐ Π15 ΞΟ η8- 

Ἔ ἩΘΙΙΟΥ Δ 405 ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεθ᾽ εἶναι - ] ἡμεῖς καὶ Θήβης 

ἔδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο [ παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ᾽ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον, ἰ πειθόμενοι τερά- 

εσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀγωγῇ ᾿ | κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο. 

ἡ ξδθ {Π6 ποίϑ οἢ νυ. 49, 50. 
Φ Ασδοοτγαϊηρ ἴο Ἐπτγὶρίᾶεβ βῆοεη. 69 δ΄. [Π6 ἴτγο Ὀγοΐμευβ, ἔθασίηρ 1θβὺ {ΠῸῚΡ ἐδ μ ο Β 

οὔγεο ταϊρηΐ 6 ἔυ18Π|16α 1 [μον ΒΒου]α ἄνγε}} ἰοσϑίμοσ, ἀρτθεᾶ ἴοὸ σϑῖση ἀυγῖηρ' Δ]16Ὶ- 

πδῖθ γϑᾶσβ, ῬΟΪν πῖοθβ ἴΠ6 ΣΟΌΠΘΘΥ ἴο σῸ ἰπίο γΟ] ΠπίΆΓΥ Θχῖ]6 ἔου {Π6 ἢγβῦ γθᾶσ. ΤΉΘΗ 

ἙτδοοΙθβ, θβία Ὁ Βῃ θα 'π ΡΟΎΤΘΓ, Γοῖαβεβ ἴἰο δά μαϊῦ ΡΟ  πῖοθβ ἴῃ ἀπ {τη6 ἴο 186 οἷν πὰ 

ἢΪ8 τἱρῃΐῖ. 

ΤῊ ρτοϊοσαθ οὗ [π6 Ῥῆοεδηΐββαε 1ἰβ ἃ σταρῇῃϊο βκοϑίοῃ οὗ 1Π6 ΤΉΘΌδπ βίου ἔσο ἴῃ6 

ΒδρΊηπΐηρ. 

8 ἘῸΓ ἃ ὙΘΙῪ σΟΙρ]οΐθ δοοουπηΐ οὗ [Π6 βίθθεβ οὗ '᾿ΓΒΘΌΘΒ, Β66 ατοίθ᾽ Β Ηϊβίουυ οὗ 

ἔ Θτθϑοςο, οὶ]. 1, ΟΒΔΡ. 14. 



Χ ΓΝ ΒΟ ΟΝ 

1η-ἰανν, ᾿ηγτῦθβ ἐπ6 ΠΘΙΌΘ5 οἵ {π6 ῬϑΙοροππθβ6 ἴο 7οἷπ ἴῃ ἃ ΘΔ ΡΑΙΘῊ 

ἀραϊηβὺ ΤΠΘΌ65. Βυῦ ΑἸηρϊάγδι8, {Π6 5661, θιἸπθηῦ 1116 ἴῃ ὙΥᾺΣ 

ἃ Πα ΔρΊΤΥ, ΚΠΟΥΒ. ὈΥ ΠΪ5 ατῦ ὑπαᾶὖ {Ππ6 ἀΘβῖριη 15 ἀραϊηβύ {Π6 Ὑ11 οὗ 
Ηδάγθη, ἅμα ταῖβοβ 15 σοῖθθ ἴῃ ΟΡροβιθϊοθ. Τὴ86 οοπβθαπθηῦ 

ΘημηΪ Ὀδύννθθη Τγάθιβ ἃπᾶ ἰῃ8 566} 15 Ὀτουθηῦ ἰο υἱϑν ὈΥ͂ 
ΑΔΒ 5.5 ΑἸΠΡΒΙ Ραι5, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 15 ΤῸ. ἀραϊηδῦ 15. 1] ἀηα 

ΔΡΡτονδ], πα ἴῃ βρι8 οἵ 15 ἴουε- πον βάρ ἐμαῦ ἢΘ 1116 {Π6 οὔμθυβ 

τηβὺ 1411} Ὀοΐουα ΤΠΘΡρθ5. ΤῸ 15 ψῖΐθ ΕΊΡΏ]6, {Π6 βιβίαυ οὗ 
Αἀταβέιβ, μα Ὅθθη οογητηϊ 64 ὈΥ πιαΐαα] ἀρτθοιηθηῦ π6 ἢπαὶ 

ἀθοϊβίοη ἴῃ οᾶβ8 οὗ Δ γϑυᾶποθ Ὀθύνγθθη ΠΟΘ Πυβραπα δηα ΠῈΡ 
Ῥχοῖπου. ΒΥ {π86 οἷτὺῇ οἵ ἃ βοἹάθῃ πθοκ]δθθ, οπῸ6 Ῥγθβθηϊθα ὈΥ͂ 

Αρμτγοάϊία ἰο Ηδτγπηοπῖω ὑπ τϊΐθ οὐ Οδάιϊηπβ, ΡΟ ποθ ὈΓΙθ65 
ἘΣΊΡΗΣ]6 ἰο 5θη4 Ποὺ παβθαηα ἰο ΠΪ5 ἀθαῦῃ. ἡ ὙΠαΒ 15 ρυοάποθα [Π6 
τηοβῦ βυυικίηρ' οοτηρ] ]οδίϊοη οὗ {Π6 βίονυ, “{π8 τ]ρῃύθουβ τηδῃ ΠΠηΚοα 

αῖ ἐπ ἀπροά]ν,, {Π6 Ῥίοιιβ γαυστῖον, Ὀσανθ θὰ πιπουῦ ἃ ναπηΐ, 
Ὀδἐυπρ “ ἀδβριΐθ μῖ5. ὑποαρ ὲβ᾽ οα {Π6 5146. οἵ ᾿πηρίουιβ Ὀοδϑίβυβ. 

Α5 πὲ ἔβα Ὀοΐονθ μῖβ ΤΠΘΌδη δά νθυβασυ, ὑγμθη {π6 {146 οὗ Ὀα 8 

ξατηθά, {π6 ϑαυίῃ, βύστιιοξ ὈῪ ἃ ἐπιηουοἹ , οροπμθα ἴο τθοοῖνα {Π6 

56ῈῚ τῖνῃ Πἰβ παντοῦ δπα βἰθθᾶβ. Τὴ τϑηουηθα αἀγθδιη-οὐ 8018 
οἵ ΑἸρΡ ταιβ τηᾶυκοα {πΠ6 βροῦ ὑΠθυθ {1158 Ῥγοάϊου οσσαυγγθα. 

Βεοϑίᾷθ {μ656 ἰῆτθθ, ἐπ οἹἱσδηίίο Οδράπθαβ, οὔθυϊηρ μ15 ἀθῆδηοθ ἴο 

Ζεαβ, ἀπα βιηϊζίθη Ὀγ ΠΗ πϊηρ' αὖ {π6 σαί οἵ Ε]θοίτα, ἀπὰ ἐῃ8 Ὀου- 

- Βρτο Ῥαυέποηορδβδιιβ, “ υἱτρὶη-ἰὰο6 4, θαὺ ἤθτοαβ οὗ 500], βίαηα ἔουίῃ 

πὶ ἢ αἰπυϊποῦ ᾿παϊ!ν! ἀπια!}ν ἴῃ ὕπ6 νἱντα ἀθβουιρύϊοηβ οὗ {Π6 ὈΪδγ. 

ἙΠρΙο απμᾶ ἹἸταρῖο ἘΠθιηθηΐβ. 

ΤῊ ἈΠ Ρ1]6 πγοτθ {Π6 τηδίθυϊα]β αὖ Πα πα ἔον {Π6 βρῖο οὐ ἀββουῖρ- 

ἐϊνθ δἱθιπθηῦ ἐμπαὺ αββοτὶβ 156] 850 ἸΆυσ Ὶν 1 ΘΥΘΥῪ ατθθκ ὑγράν. 

Τὴ {π6 ϑέυεπ ασαϊπεὶ Τ εῦε5, {Ππ|8 Βθοοητν τηούϊνθ Πὰ8 ποῦ ΟὨΪΥ Ῥτο- 
ἀαορα {π6 πιαιύϊα] Ππαυδηριιθβ οἱ {π6 βοουῦ ὙΠῸ ὈΓΡΙΠΡ 5. Πἰ5. {161 Π 05 

ἔτοτῃ ὑπ οϑτηρ ουὐβ46 {Π6 νγ8115, θὰὺ μὰ5 164 {πΠ6 ροϑῦ ἴο Ἰηΐιιβθ ἃ 

Ματγαϊποπίδῃ 5ρὶ τεῦ πο {π6 Π0]6 ἀνδιηαίϊο βιυπιαύϊοη. ΤΠΘΌΘ8 βίδα 8 

ἔον Η6]11ὰ5; ἐμθ σοᾶβ ἅτ τα ῃρϑαᾶ οἢ Π6Ὶ 5146, ἰο αἰὰ Πδὺ ἴπι Τθρϑ" ]ηρ᾽ 

ἃ “Ἰοτοῖστι πγᾶγθ᾽ οἵ ργοΐαμπθ ἀῃα ἰηβοϊθηῦ ἱπνᾶάθιβ. Ὅη6 Ῥδῃ- 

ἩΘΙΙΘηἶο ΘΟηβοϊοα5η 685 15 βσισθα ἴῃ ἐπ6 οαλη βύσθη ρέῃ, ἀπα Ὠρἢ,. 

θα τηοἀοβί, οοηβάθμποο οὗ Εΐθοοϊθβ. Μούθονθυ, {πΠ6 ροϑὺ ἢα5 Κῆοντ 

Ἔ γν. 382 1, 511 {΄. 

Ἐ ΑἸποηρ ἴμ6 βμδά685 οὗ ΤΆ ΠΊΟῚΙΒ ΟΠ Θ ἢ 566 ὈΓ. ΟανΕΒΘΙΒ ἴῃ {Π|6 ἸοννοΥ τνου]ὰ ἰβ [86 

« Βαΐοζαὶ ΕΥΙΡΏΣ]6, ὙΠῸ σαν 6 ΑΥΤΆ ΠΟΥ ἀθαν πυΒ πα ΤΟΥ Ργθοΐοιβ βοϊα,᾽ Ποι. ἃ 8521 

στυγερήν τ᾽ ᾿Εριφύλην, | ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα. 

{ ὅ6ο τμ6 ποῖθ οἢ υ. 589. 



ἹΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

μον ἴο ἴὰτη ἃ ἄπθ ρογίίοη οἵ [Π6 5.0]1Π16 ᾿γτ]08] ᾿ηβρ᾽γαύϊοιυ ὑπαΐ 
Ῥοββϑββϑα ΐπ), ἴῃ {Π6 βᾶτη8 αἸγθοίΐοη. ΤῊ ἢγβῦ βϑυ ουμηδηοθ85 οὗ {Π6 
ΘΠοστιβ οἱ υἱγρΊη8 ἅτ ππΐητιθ 16] ᾿ΠΘΠΠΟΤΔ0]8 [Δ Ὀ]θαὰχ οὗ ἀπ ἃποϊθηῦ 
οἷδγ ὑμγθαΐθπθα τ 10 γαρῖπθ δηα ἢτθ. Ἐ 

ΤῊ15 μαῖο οὗ Ὀαΐ16, ὑπ “τη δηθὰ δοῦμοθι, {π6 “ἐπα πάθυ οἵ {Π6 

οαρίαϊηβ ἃπαὰ {π6 5ποιίπρ,᾽ {π8 “β]ονηρ ἐθιροσ᾽ οὗ {Π6 ἀθίθῃμθυβ 
οὗ {Π6 νν8}]], ἐορϑίμου τὰ {π6 ργαυθγῖα] ἰσθρι ἀαὐϊοη οὗ {πΠ6 ΤΏΘΌδη 

ὙΟΠΙΘ ἃΠπα ὑπ6ὶγ “ΤΟΒΏΪηρ5. ΠΙΓΠΟΙ ἀηα {μι Π6 Γ᾽" --- ἃ}1] δπηδπδΐθβ 

ἔγοιη ἃπα ϑῃοϊοβθβ {π6 ὑγαρῖος ππο]θιβ ἃηα ἔσθ ῃθηθ οἵ {π6 

ἄτγατηα, {πμ6 ἀθαΐῃ ἃπαὰ Ὀυτα] οὗ ἔμ Ποβῦ!]θ Ὀτγούμθυβ, “ὉΥ ἃ 
αι 5. συγβθ ἀπ ϊτη ον ϑνθρὺ ἀναγ. ὙΥ̓ΠΘῺ Εΐθοοθβ ἤθὰγβ ὑῃαΐ 
ἐμ Ἰοὺ μὰβ ρὶδοθα ἢ15 Ὀγοίμου αὖ {Π6 νϑὺὺ σαΐβθ ῇθτθ Π6 ΠἸτηβ6] 7 

Βα τηϑαηῦ ἴο βίαπα, {πὸ βὑγιοῦ ἴοπθ οἵ ἰγαρθαν 15 τθοονθσθα ἃπα 

{π6 ἀταιηαῦϊο ΘΠΘΥΟῪ 15 ὑποποθίουνναγα οοποθηΐγαϊθα οἢ ἐμπθ 8ιῸ- 
θοῦ ῬΓΌΡΟΙ οὐ {π6 ρὶαυ. ἡ Ἐνθῃ σπμθη {Π6 τϑϑα]ῦ οἵ [Π6 “ἼΠΟῸ]8 

οοπίδβὺ 15 τθροτίθα, ἐμ ἕαΐθ οἵ {πΠ6 οἴπϑὺ οἰ ϊθῖβ 15 αἸβιηϊββθα ἴῃ ἃ 

51ηΡ7}6 Ἰἴπ6, ““{π6 Ὀοαϑβίβ οὗ τηϊρην τηθῃ 816 [8]]6ὴ Ἰονν." ὋΤΠΘ τηοβὺ 

Ῥουγοσα] ἀπ ΠΟΌ]6 οἴϊονγέ οἵ {π6 στ Πο]6 ἰσαρθαν 15 ὑπαῦ ρμεὺ ἔουίῃ 
ὈΥ ὅπ8 ἌἽμοτιβ ἴο ΠΟ] ὍΔ Κ Εΐθοο]θβ, ἃ5. 8 τηουθβ ζονγασα {Π6 Θ0η- 

Βιοῦ αὖ ἴπθ ϑϑυθηΐῃ σαίο ---- ἰὸ “41}} {π6 δάσθ᾽ οἵ Ὠ15 ταῦθ ἔθιηρθυ, 

ἴο ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊΘ 15 “ἰγοοίοιιβ ἸοηρΊ Πρ ἡ ἴον ἔγαίυοῖ ἃ] Ὀ]οοά, ἴο ἔτββ 
Βίτη ἔτομπι ΒΒ Θ]ΟΟΤΩΥ ΤΟΥΘΙΘΙΟΘ ἴον {π6 (ατγβθ “βθῦϊ θα ἀΡΟΠ Π15 
ἰβατ]θββ θυϑβ,᾿ Ὀθοκοῃίηρ Πίτη ἴο ἃ ποῦ πη ϑίοοιηθ ἄοοη. ΤῊ 

ὙΓΟΠΊΘΠ 5 γοΐοθβ, ποῦ Ἰοηρ᾽ 5ἴποθ β᾽]θηοθα Ὀν π6 ΠΔΥΒἢ τϑρυϊηδπα 
οὗ {π6 Κίηρ, ἃ.6 ΠΟΥ ταϊβθα ἴῃ ἃ ραββίομδίθ ἅρρθδὶ ἴο βᾶνβ Ὠΐτὴ 
ἔγοτη ϑυ]ῦ ἀηα ταΐῃ : (6 ] ]γϑυϊηρ {Π6 τηοϑὺ βο]θπῖη Ὀυτάθη οὗ {Π8 

Ῥοδὺβ βοιῖι!], {ΠπῸῪ τϑιηϊπα ἘΐθοοἹθβ οὗ ὑπαὺ ἔγθθ- 111, ἀμ ΡΟστοῚ οὗ 

τοβϑιβύϊηρ ἀθβέϊην, ὙΠΟ ἢ ΘΥΘΙΥῪ ΠΠ8 ἢ ῬΟΒΒΘΞ5Θ5, ΠΟΎΘΥΘΥ 5υγαυθα ὈΥ 
πηΐονγαγα ομδποθβ ἃπα πῃ ἴογτοθ οἵ βίτοπρ Πϑιθαιζατυ ὑγαὶ[β.} 
Αἴΐουν Πῖβ ἀδθραγίασθ, {ΠπΠ6 ἈρΡρυ δ ῃθ ηβίοηβ οἵ Π6 σποσιιβ ἃτ6 Θοποθτηθα 

ῬΓΙΠΔΤΙν ἢ ἐΠ6 ἴββιιθ οὗ {π6 ἔγαΐθυ μα] οομῆϊοξ δἃ5. ὁπ ἃπα {Π6 

58 1ὴ6 ὙΥΙ ἢ {Π6 ᾿ἴββιθ οἵ {Π6 βῖθδοθ. ΕἼΠΔΠ]ν, Πθη {πΠ6 Του ίαπθ5 οὗ {Π6 
ὍΑΥ ἃτα δηποιπορα (“ ΤΠ6 οἷζυ 15 βανϑᾶ, θαῦ οὗ {π6 Ὀγοίμου- Κη ρ5 

Ἔ Ξρρ {Π6Ὸ ποΐβ οἢ νυ. 72, 13. 

ΤῊΘ ἱγαρσὶς δηα ἴπ6 ερῖος, Π6 ῬΥΪΓΊΔΓΥ Πα ΒΘΟΟΠάΔΥΥν, πηοίϊνϑα ἅΓΘ πηϊθα ἴῃ ΟἿΓ 

ῬΙΑΥ ττῖτἢ Ἔχ  Ρ ΟΠ }ν ΠΡΡΡ οἴδοι. ΤΗδ ἀεδβουρενα Ρουθ, σα ΌΓΓῚΠΘ 88 ΠΟΥ 

4}} ἀο ἀυτγῖπο {Π6 Ρουϊοα οὗ ἀγαπηαῖῖο ΒΌΒΡΘΠΒΘ, βιιβίαἰ πο Ὀν Ἔἐχοϊϊθα ᾿ν θα] ΓΘΒΡΟΠΒΘΒ, 

8ηα ᾿οδαϊπρ ἀἰτθοῖν ἰο {Π6 οαἰαβίοΟΡ ΗΘ, 8.6 τηογο ἱποσο ΡὮν ογσαπῖς ἴπᾶπ {Πο56 οὗἉ 

εἰμεν ἴΠ6 Ῥεγβίαηϑ ΟΥ ἴΠ6 υγοπιείμειιβ, ΑἸ ΠΟΘ Θσοσν ΘΟ  ] θη ἀγϑτηδ ἰ8Β ΔΌΟυΘ 

ΟΥ̓ οἴβτη ἴῃ {π|8 τοσασά. Τη 1Πϊξ ΘΟ ποχΐοῃ 566 ἴΠ6 ποῖΐθ οἢ νυ. 318. 379. 

Τ᾽ ΑΥν. 655. 866 8150 1Πε ποΐβ οῃ τυ. 568-625. ἐ Ξδθθ τΠ6 ποΐῖϑ οῃ νυ. 611-119. 



ΧΙ ΤΝΤΙΝΟΘΠΟΥΨΤΟΝ. 

ΤῊΘ θαυ πᾶ ἀγαπᾷ ὕΠ6 Ὀ]οΟά, 680} 5]αῖη Ὀγν θδοὴ 7), Ἰαπηθηὐαίοῃ 

ἴον {π6 111-5ῦαυτθα 5ο0η5 οἱ Οβαῖριβ Ἰθᾶνθβ ΠΟ ΤΌΟΤη ἴου ὕΠ 81 ΚΒΡΊν]ηρ,, 

δα {Π6 νοΐϊοθβ οὗ {π6 ἍἽμοῦβ ἅτ ὈΪΘμ θα 1 ἴποβα οἵ {π6 Ἰοπα 

ββύθυβ, ΔηὐρομΘ δα Ι5Ιη6Π6, ἴῃ {Π6 νγεϊτα ραΐμοβ οὗ {Π αἴτγρα. 

Οοποιϊαβίοη οὗ πΠ6 ΒΙΔῪ απᾶ ΤΊΠΟΡΥ. 

ὙΠ {πὸ οχίϊπούϊζοη οἵ {Π6 τᾶοθ οὗ [1,41π|, π6 ΕἾ1165 Πᾶνα ἐτ]- 

ὉτηΡ 64, μᾶγϑ Ρυὺ {Π|6 ἔϑιη1]Υ ἴο “ἰοΐα! τοιῦ,᾽ δηα Ἰοῖξ “Αὐδ᾽5 ὑτορῇῆγ᾽ 

βύδῃη!ηρ ΠΘΙΘ {Π6 ὈτούΠθυ5 [61]. ΤῊ οὐπηθ οὗ {Π6 ἢγβὺ δηποθβίου 

85 Ὀεροίζθῃ “ οἰβρυϊηρ {1 1056}  ἴο {πΠ6 σοηβατητηδίϊοη οἵ ἃ {Ὁ]]} 

αἰοποπιθῦ. ΤἼτι5 {π6 ἄθτηοῃ οἵ {πθ στᾶοθ, Π86 ἃνθηρΊηρ' ΘΘΠἾ5 οἵ 
σα]ῦὺ δη4 τοὐυυύοη, μα5 1616 Π5. ῬΌΤΡΟΒΘ, μᾶ5. “οοῖηθ ἴο δἃῃ 

ομα. Ἐ ΤῊΘ Θομο] βίο οὗ {π6 ὙΠ0]6 ὑγαρο ΠἸβύουυ 15 τυ κρα ὈΥ 

Θχρι ἰοῦ ψογσάβ. ὙΠ6 Ρ]αν, πονγθνθν, οδημηοῦ 6 βα βέδοίουν βη- 
Ἰ5η64 πη] {π6 δα]αβίπιθηὐῦ οἵ {π6 ἀρραγθηῦ ᾿πϑα δ] ἴῃ το ἢ {Π6 

Ῥγούμουβ πᾶν βίοοα Ὀθίοτθ {π6 βρθοίδξουβ: οὔθ πᾶβ Ὀθθἢ 566 ῃ 88 

{Π6 να]ϊαηὺ ἀθίβθπαθυ οἵ {π6 οἷΐυ ; {π6 οὔπϑὺ ἢδ5 [4116 ἴῃ δὴ ἃτιηθα 

αὐδοιαρὺ ἀραϊηβὺ ὑπαῦ “ ἀθᾶγ Τοβίθι-τη οὔ Ποὺ, Π5. παύγ ἰαπα. Τη6 

βαϊοὺ οὗ {π6 ΤΠΘΌδη βοπαΐθ Του] Δ αἸηρ ἐπ Ἰηὐθυτηθηῦ οἱ ῬοΟΙ 1665, 

{π6 βρι θα ρῥγοίοδυ οἵ [15 βἰβίθσ ΑπΠρΡΌμΘ ἀραϊηβὺ {1Π|6 Ἰπηρίουβ 
ἄθοσθθ, Ποὺ Δ που ΠποΘα αἀθίθυτϊ πα ύϊοη ἴο ὈΌΡῪ ΠΟΙ ὈΤΟΙΠΘΙ υνῖἢ ΠΕῚ 

οὐ μαπ5, [Π6 δοοθββίοη οὐ ομθ- ΠΑ] οὗ {Π6 σμοστιβ, ΤΥ ΠΘΓΘΌΥ 516 15 

ΘΗ] ἴο ΟΔΥΤΎῪ ΠΟΙ ἀθίθγιηϊηδίϊοι ᾿ηΐο οἴθοῦ ἀπα {Π6 βαϊοῦ 15 Ῥυδο- 
{10 4}}Υ τηϑθ γοϊά, ἃ5 ὈΥ {π6 ἔογοθ οὗ ρῬΈ]16 ΟΡ πο ---- [Π15 Θπαϊπηρ' 

γϑβδίοσθβ ἰο ὑπθ οὐμῖοαὶ 105 ἀπ ο]θναύίϊοη ἀῦονθ {Π6 οἷν] νῖθυν, πα 

ΟΥὐθυ]αγβ ὕΠ6 ἰθιηροτ] οοηΒΙ θυ ]οηΒ οὐ {Π6 Ρ]ὰν ἢ {Π6 θἴθυ δ] 

ἐπουρηΐβ πο {π6 ΠΟ]6 ὑΠΠΠΟΡῪ τγὰ8 τηθδηΐ ἴο ἱποιϊσαΐθ. ΑΒ 

τοσαγβ {Π6 βίαΐθ, ἴον {π6 ἐϊπηθ Ὀϑίηρ., Εύθοςθβ σγοῃ ἔτομη [Π6 βρθοΐδ- 

ἴου ἃ οοΙηηδηϊηρ Βυιραίμυ αὖ π6 βχρθηβα οἵ ῬοΪυΪΟΘΒ; ἃ 
τοραγβ {Π6 τἱρηΐβ οἵ Ἡθᾶνθη, ὑΠ6ῖν πΏΠΔΡΡν ἀθβέϊην, {Π|61} ΟΥἽΠη8 

ἀραϊηδὺ παΐτγθ δ η 4] θοῇ οὐπθυ, ὑΠ6 Ῥτούῃθυβ βίης Ὀθΐοσα 5 δὖ ἐπ6 

ΘΠ ἃ5 θήπ815. πο ΠΊρΠΘΥ βίαηαροϊηῦ οὗ ἃ ὕσιιθ τηου ἃ] Ῥϑυβρθοῦνθ 
[πΠ6 σϑηΐαβ οὐ Αθβοῦυπιβ οου]α ποῦ [41] ἕο ΒιρΡ]ν. ΤῊ τηδύθυϊα ]β ον 

[Π6 οἹοβίπρ 506 ὴ6. τηθϑὺ πᾶν ὈΘΘὴ ἰαῖκθὴ ἔτοτὴ ἃ Ἰαΐθν (Ῥθ δ 05 
Αὐἴ10) νϑυβίοη οἵ {πθ τηγῦμ. [πὶ {Π6 οὐἹρῖηδ] Ἰθρθπα βθύθῃ {ΠΠΘΓᾺ] 

ῬἾ]65 ποτ ἸΙσ θα ἴοῦ {π6 ἔδ]]16 ομ]οῖβ Ῥϑίουθ {π6 βθνθὴ ραΐββ: 
{π6 Ῥοάϊοβ οἵ {π6 ἔνγο Ῥγούμθυβ θυ ὈΌΤΠΘα ΠΡΟΠ ἃ 51Πη016 ῬΥΤΘ, 
[Π6 ἔαχηθβ. ψῃουθοῖ ΘΙΘ 566 ἴο βίδπα δϑαηάᾶθσ, ἴῃ ἰοκθη οἱ {π6 

ρητηϊῦν {παῦ Πδα αἰν] 464 ἐπθιὴ ἴῃ 1178. 

Ἔ ἔληξε δαίμων. 8:66 [Π6 ποίθ8 ὁΠ. νν. 953-900, 960. 
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ὅ 

10 

1ὅ 

ΕΠΤᾺ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

Κ ΆλμΜοΥ πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια, 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως, 
οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ. 

5 Ἀ Ν εὐ ’ »»» ΝΣ 

εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία θεοῦ" 

εἰ δ᾽ αὖθ᾽ (ὃ μὴ γένοιτο) συμφορὰ τύχοι, 
᾿Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν 
ε - ι΄ 9 9 ᾿ ΄ Ἶ ΄ ὑμνοῖθ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόθοις 

οἰμώγμασίν θ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος 
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 

ε ΄»΄»ὦ Ἁ Ν ΄“-ἪΡ̓ Ν Ν ΕῚ , 5 3, 

ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι 
΄ Ε] ’ Ν Ν » ’ ἥβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, 
βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν, 
ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον, ὥστε συμπρεπές, 

πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ θεῶν ἐγχωρίων 
- Ν ξο « γεν , 

βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφθῆναί ποτε, 
Τὰ - ’ὕ ,ὔ “ 

τέκνοις τε, Γ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφῷ" 
ἣ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 
ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον, 
» ’ ᾽ Ε “Ἵ » ’, 

ἐθρέψατ᾽ οἰκιστῆρας ἀσπιδηφόρους 
κ σ ’ Ιν ᾽’ἅ ’ὔ 

0 πιστοὺς ὅπως γένοισθε πρὸς χρέος τόδε. 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

Ἀ ΄ Ν » ΄ς» ἰοὺ εν ε«ὔ ’ὔ 

καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει τύχη" 

χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις 

καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ θεῶν κυρεῖ. 
΄-“ 3 ε ε ’ [ά 5 “ ’, 

νῦν ὃ ὡς ὁ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ, 
5 5 Ν “ Ἀ ,ὔ ,ὔ ,᾽ ΄ 

ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσίν, φάους δίχα, οὔ 

χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ, --- 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 

λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿Αχαιίδα 
“ 5 ’΄ ’ 

νυκτηγορεῖσθαι κἀπιβουλεύειν πόλει. 
ἊᾺ Ε] 3», 3 5 ΄ ᾿ ,ὔ ,} 

ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων 80 

ὁρμᾶσθε πάντες, σοῦσθε σὺν παντευχίᾳ, 

πληροῦτε θωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασιν 
᾿ς ’ Ν ΄“ » 3 5 ’ 

πύργων στάθητε, καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις 
᾿» 5» ΄ 3 5 ’ὔ 

μίμνοντες εὐθαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 
μὰν ἢ 5», -“ 3 “ ,ὕ 

ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὅμιλον: εὖ τελεῖ θεός. 86 

σκοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ 
3, Ν ἣν θ Ν ἴω δὃ »“ " 

ἔπεμψα, τοὺς πέποιθα μὴ ματαν οῳ 

καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφθῶ δόλῳ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

᾿Ἐτεόκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 

ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων, 40 

αὐτὸς κατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων. 
ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται, 

ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος 

καὶ θυιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, 

Λρην, ᾿Εννώ, καὶ φιλαίματον Φόβον 4ὔ 

ὡρκωμότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰς 
θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βέᾳ, 



το 

ἜΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 5 

ἢ γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 

μνημεῖά θ᾽ αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόμους 
Ν ν -ὰνν. ’ὔ Ἀ 3» ’ 

πρὸς ἅρμ᾽ ᾿Αδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ 
΄ 5“ 3 » ΑΝ Ἂ ΄ λείβοντες, οἶκτος δ᾽ οὔτις ἢν διὰ στόμα: 

’ Ν Ν Ε] ’ὔ ᾽ὔὕ 

σιδηρόφρων γὰρ θυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 
ΕἾ , ἘἼ Εν ἃν ΄ 
ἔπνει, λεόντων ὡς Αρη δεδορκότων. 

καὶ τῶνδε πίστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται, 
’ὕ 5» » ε ,ὔ Ν 

κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 

ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως 
“ -«ΨΝ᾿ 5 ’ὔ ’ὔ ,ὔὕ 

πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος: 
5» ἊΝ Ν 3, ’ὕ 5 ’ Ν 

ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος ᾿Αργείων στρατὸς 
»-»" ͵΄ ὯΝ 5 5 ἢ 5» Ν 

χωρεῖ, κονίει, πεδία ὃ ἀργηστὴς ἀφρὸς 

χραίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πλευμόνων. 
Ἧς 5 σ ΄ Ν » ’ὔ 

σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος 

φάρξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς 

ἼΑρεως: βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ. 
κ κ Ν “ " - 

καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὦκιστος λαβέ: 

κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον 

ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσει. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ, καὶ πολισσοῦχοι θεοί, 

᾿Αρά τ᾽ ᾿Ερινὺς πατρὸς ἡ μεγασθενής, 

μή μοι πόλιν γε πρέμνοθεν πανώλεθρον 

ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, “Ἑλλάδος 

φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους: 

ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν 



ΑΙΣΧΎΛΟΥ 

ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχεθεῖν. 

γένεσθε δ᾽ ἀλκή: ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν: 
΄ ἈΝ ᾿ ,ὕ ΄ ΄ 

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. 

ΧΟΡΟΣ. 

Θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη: 

μεθεῖται στρατός: στρατόπεδον λιπὼν 
Εἰ ὧν κ . κ᾿ ΄ - ΄ 
ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας - 

3 ’ ’, ’, σι οἷ 

αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖσ᾽, 
᾿ κ " ᾿ ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 

εἷλε δ᾽ ἐμὰς φρένας δέος: ὅπλων κτύπος ποτι- 
χρίμπτεται" 

διὰ πέδον βοὰ ποτᾶται, βρέμει δ᾽ 
ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου. 

8.3, 5" Ν ’ 5 5 ,ὔ 

ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ᾽, ὀρόμενον 

κακὸν ἀλεύσατε. 

» ε ἈΝ ’ 

βοᾷ ὑπὲρ τειχέων 
ε τ » . ὖ 

ὁ λεύκασπις ορνυται λαὸς 
“43 ἈΝ 5» ἈΝ ’ ,ὔὕ 

εὐτρεπὴς ἐπὶ πτόλιν διώκων. 

τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει 

θεῶν ἢ θεᾶν; 

’ “4,9 3 Ν Γὰ , ’ 

πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 

ΕΝ ’ 3Ξ, 5 ’ ’,’ 

ἰὼ μάκαρες εὔεδροι, ἀκμάζει βρετέων 
» ’ὔ ’ὔὕ Ψ ’, 

ἔχεσθαι: τί μέλλομεν ἀγάστονοι; 
5 ΟΣ τ » » “τ δὲ ὌΝ ΄ 
ακουέξεῖ Ἢ οὐκ ακουέῖ ασπιόων κτυπον ; 

τὸ 

95 

100 



10ῦ 

10 

11 

120 

130 

ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

’ὔ’ Ν ’ὔ 

πέπλων καὶ στεφέων, 
» Ν »-“" Πα" » ἈΝ ἐδ δὲ ΄, 

εἰ μὴ νῦν, πότ᾽ ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν ; 

’ ͵ ’, » ἀν Ὗς ’ 

κτύπον δέδορκα: πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

τί ῥέξεις; προδώσεις, 
’, »ν Ν Ν ΄-“ 

παλαίχθων Λρης, τὰν τεὰν γᾶν; 

ὦ χρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν, 
ν 5 » ’ » 

ἄν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου. 

(στροφὴ α΄) 

θεοὶ πολίοχοι χθονός, ἴτ᾽ ἴτε πάντες, 
Ψ ΄ 
ἴδετε παρθένων 
ε ᾽, ,ὔἹ ’ὔ ν 

ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὑπερ. 
» Ἁ Ν ’ ’ὔ » -“ 

κῦμα γὰρ περὶ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν 

καχλάζει πνοαῖς Ἄρεος ὀρόμενον. 

ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελές, πάντως 

ἀρηξον δαΐων ἅλωσιν βρη Ἂ" 

᾿Αργέϊοι δὲ πόλισμα Κάδμου 

κυκλοῦνται, φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων, 

διὰ δέ τοι γενύων ἱππείων 
’ ’, ς 

κινύρονται φόνον χαλινοί. 

ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 
δορυσσόοις σαγαῖς πύλαις ἑπταστόμοις 
προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

’ "ν". δὰ Ν ’ ’ 

σύ τ᾽ ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος, 
ῥυσίπολις γενοῦ, 
Παλλάς, ὅ θ᾽ ἵππιος ποντομέδων ἀναξ 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

ἰχθυβόλῳ μαχανᾷ Ποσειδᾶν 

ἐπίλυσιν φόβων ἐπίλυσιν δίδου. 

σύ τ᾽ ἴλρης φεῦ φεῦ ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν 185 

φύλαξον κήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς. 

καὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 140 
2 ’ὔὕ Ν 5 “4 

ἄλευσον: σέθεν γὰρ ἐξ αἵματος 

γεγόναμεν: λιταῖσί σε θεοκλύτοις 
3 ,ὔ Τὰ 

ἀπύουσαι πελαζόμεσθα. 

Ν ΄ ’ 3 ᾿Ξ, 2 -“" 

καὶ σύ, Λύκει᾽ ἄναξ, λύκειος γενοῦ 145 

στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀντίτας" 
σύ τ᾽, ὦ Λατογένεια 

’  ἐ “" ’ 

κούρα, τόξον εὖ τυχάζου. 

(στροφὴ β΄) 
᾽Ν ϑ, 

2}. Εἢ) 160 

ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν κλύω, 
“5 ΄ Ἢ, 
ὦ πότνι ρα" 

ἔλακον ἀξόνων βριθομένων χνόαι, 

ἔἼΑρτεμι φίλα: 
’, μὴ Ν 5 5» ’ὔ 

δοριτίνακτος αἰθὴρ δ᾽ ἐπιμαίνεται. τδῦ 

τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται; 
“ "»»"» ΄ὕ ΠῚ Ζ ΄,} 

ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει θεός ; 

(ἀντιστροφὴ β΄) 
5ΧΛ ΘῸ 

ἔὴ ἐή, 
ἀκροβόλων ἐπάλξεων λιθὰς ἔρχεται, 

ὦ φίλ᾽ "Απολλον" 

κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων. 160 
Ν ͵ὔ 3 

καὶ Διόθεν ὦ 
’ ε Ν ’, 5» ’ 

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ, 



ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. τῷ 

» ὔ 5» ει 9..ϑ νὶ " Ν ,’ 

στᾶσα, μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὄγκα, ὑπὲρ πόλεως 

τοῦ ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 

(στροφὴ γ᾽) 
- Δι “Ὁ ’ 

ἰὼ παναρκεῖς θεοί, 

ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς τᾶσδε πυργοφύλακες, 
ν 7 Ἀ “ 5» ε ͵ὕ ΄-΄ 

τὸ πόλιν δορίπονον μὴ προδῶθ ἑτεροφώνῳ στρατῷ. 
᾽ὔ  Α ᾽ὔ ’, 

κλύετε παρθένων κλύετε πανδίκως 

χειροτόνους λιτάς. 

(ἀντιστροφὴ γ᾽) 

ἰὼ φίλοι δαίμονες, 

τὸ λυτήριοί τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν δείξαθ᾽ ὡς φιλοπόλεις, 
μέλεσθε θ᾽ ἱερῶν δημίων, μελόμενὸι δ᾽ ἀρήξατε: 

180 φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 
μνήστορες ἔστε μοι. . 

ἘΤΈΟΚΛΗΣ. 
ε Ὁ ΡῚ ΄“ ’ 5» 5 5 ’ 

Ὑμᾶς ἐρωτῶ, θρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετά, 

ἢ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, 
“- ,ὕ “ ’ 

στρατῷ τε θάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 
185 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων θεῶν 

αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα; 
ας ΟῚ »ᾳ αν ας; 3 “ ΄ 

μὴτ ἐν κακοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 

ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει" 

κρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν θράσος, 
’ 5 » Ν ’,ὔ ’ ’ 190 δείσασα δ᾽ οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. 
ον “- ’ ’ ’ὔ Ν καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 

»-“" ’, Ε] Ξ, ’ 

θεῖσαι διερροθήσατ᾽ ἄψυχον κάκην, 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

τὰ τῶν θύραθεν δ᾽ ὡς ἀριστ᾽ ὀφέλλεται, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοθεν πορθούμεθα. 
μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω, 

τάξωθεν: ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίθει. 

κεὶ μή τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται, 

ἀνὴρ γυνή τε χὦ τι τῶν μεταΐχμιον, 
ψῆφος κατ᾽ αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύσεται, 
λευστῆρα δήμου δ᾽ οὐ τι μὴ φύγῃ μόρον. 
ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας, ἢ κωφῇ λέγω; 

ΧΟΡΟΣ. 
(στροφὴ α΄) 

ὦ φίλον Οἰδίπου 
’, κὸ ΒΝ; ἿΘ , Ν ε ’, ἊΨ, 

τεκος, ἔδεισ ακουσασα τον αρματοκτῦύπον οχὼν 
ΕΝ 

ὅτοβον, 
ν ’ὕ 2 ε ’ 

ὅτε σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι, 

ἱππικῶν τ᾽ ἀγρύπνων 
, Ν ,ὔ 

πηδαλίων διὰ στόματα, 
πυριγενετᾶν χαλινῶν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

, εἰ ε ’ “ ν ΜΝ ΄- νΝ 

τί οὖν; ὁ ναύτης ἄρα μὴ ᾿ς πρῷραν φυγὼν 
πρύμνηθεν ηὗρε μηχανὴν σωτηρίας, 
νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; 

ΧΟΡΟΣ. 
(ὠντιστροφὴ α΄) 

ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων 

πρόδρομος ἦλθον ἀρχαῖα βρέτη, θεοῖς τε πίσυ- 
νος νιφάδος 

ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἐν πύλαις, 
᾿ βεἝ8 Ἂ ’, 

δὴ τότ᾽ ἤρθην φόβῳ 
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ἘΠΤ͵ΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

Ν ’ ’ ’, 

᾿ πρὸς μακάρων λιτάς, πόλεως 

915 ἵν᾿ ὑπερέχοιεν ἀλκάν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
΄ ΄ » ΄ ΄, 

πυργον στέγειν εὔχεσθε πολέμιον δόρυ. 

"οὐκοῦν τάδ᾽ ἔσται πρὸς θεῶν. ἀλλ᾽ οὖν θεοὺς 

τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ β΄) 
’, » - δ ἃ Ε] 39 σὰ ,ὔ »“. 

μήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι θεῶν 
ν ’ 3 δ Ὁ ’, Σ» 

290 ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ 
- ΄ ΄, ὮΨ Ἢ 
ἀστυδρομουμέναν πόλιν δαΐῳ θ 

ἁπτόμενον πυρὶ πύργωμα. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

μή μοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς" 

πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 
955 μήτηρ, γονῆς σωτῆρος: ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 
᾿» -“ » ; Ἂς ἡπον Ν ’ 

ἔστι" θεοῖς δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καθυπερτέρα-" 
’ » 5» “ Ν 5» ’, 

πολλάκι δ᾽ ἐν κακοῖσιν τὸν ἀμήχανον 
3 “ δύ Ἂν γα. ’, κἀκ χαλεπᾶς δύας, ὕπερθ᾽ ὀμμάτων 

κρημναμενᾶν νεφελᾶν, ὀρθοῖ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
Ξϑ -“ »γνο.» 5» ’ ’ Ν , 280 ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστί, σφάγια καὶ χρηστήρια 
θεοῖσιν ἔρδειν, πολεμίων πειρωμένων " 

Ν ᾽ Ὁ Ὁ ας κ κ , Ε ΄ σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων. 

ΤΙ 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ γ᾽) 

διὰ θεῶν πόλιν νεμόμεθ᾽ ἀδάματον 

δυσμενέων τ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 

τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
ν - ΄ὕ “ ΄ 

οὔτοι φθονῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 
5 » ε ’,’ Ἁ ’ “ 

ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιθῆς, 
» -» 

εὔκηλος ἴσθι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ γ} 
, ’ 5» 5 ’ ’ 

ποταίνιον κλύουσ᾽ ἀνάμιγα πάταγον 

ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀκρόπτολιν, 

τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
» νι, ’ “Ἁ [ά 

μή νυν, ἐὰν θνήσκοντας ἢ τετρωμένους 
πύθησθε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίζετε: 

’ Ν ν ’, ΄ “ 

τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσκεται, φόνῳ βροτῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἀ Ν 5 ’ἅ ΗΡ, ὁ ΄“ ’ 

καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικῶν φρυαγμάτων. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
, » ’ Ε] 5» “ Ξ » ᾿Ξ. 

μή νυν ἀκούουσ᾽ ἐμῴφανως ακου᾿ ἀγαν. 

ΧΟΡΟΣ. 
’, ’ ΄“Ὁ" ε [ά 

στένει πόλισμα γῆθεν, ὡς κυκλουμένων. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

5» ἴω δρ. 9 Ε “Ὁ ΄“ ’, ’ 

ουκουν εμ. αρκει τῶνδε βουλεύειν πέρι. 
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ΧΟΡΟΣ. 

δέδοικ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
ν ᾽ κ᾿ ν κ᾿ Ἀτὺ- ρὲ ἈΝ ΄ 
οὔ οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ ΄, ᾿ κ᾿ ΄, ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
5 5 ΄ “ ᾿ς ΒΓ ’, ’ὔ οὐκ ἐς φθόρον σιγῶσ᾽ ἀνασχήσει τάδε; 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν ΄»" ΄ ᾿ “ 

θεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 

ΕΤΈΟΚΛΗΣ. 
» οὗ Ν “ Ν ἣν . “ ὕὔ 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔ ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχθροὺς βέλος. 

ΕΤΈΟΚΛΗΣ. 

ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὥπασας γένος. 

ΧΟΡΟΣ. 
»»: ν » - ε - ,͵ὔ 

μοχθηρόν, ὥσπερ ἀνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
“ “" ’ 3 53 » 

παλινστομεῖς αὖ θιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 



ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

:] ᾿φ ω 5 ’, ΄ 

αἰτουμένῳ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

, ΕΝ ε ΄ ᾿ φβ'. » 

λέγοις αν ὡς τάχιστα, και ταχ εισομαι. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. 

ΧΟΡΟΣ. 
“ὦ Ἀ » ’ ἣν ’ 

σιγῶ: σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

ΕΤΈΟΚΛΗΣ. 
Ψ᾿", Ὁ 5» τ 5 ’ Ξ ε -“ ᾿, 

τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέθεν. 
καὶ πρός γε τούτοις, ἐκτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων 
εὔχου τὰ κρείσσω, ξυμμάχους εἶναι θεούς" 
κἀμῶν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 

ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενὴ παιώνισον, 
Ἑλληνικὸν νόμισμα θυστάδος βοῆς, 

θάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. 

ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις θεοῖς, 
πεδιονόμοις τε κἀγορᾶς ἐπισκόποις, 

Δίρκης τε πηγῆς τοῖς τ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω, 

εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωσμένης, 

μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας θεῶν 
θήσειν λάφυρα: δαΐων δ᾽ ἐσθήματα 

΄’, Ν »“" ’ » ε “Β ’, στέψω πρὸ ναῶν δουρίπηχθ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. 

τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως θεοῖς, 
μηδ᾽ ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμασιν: 

» ’ ΄“ ᾿ ’ ἂ ,’ 

οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον. 
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ἘΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 15 

ἐγὼ δ᾽ ἐπάρχους ἐξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 

ἀντηρέτας ἐχθροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 

εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω μολών, 

οϑῦ πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόθους 
λόγους ἱκέσθαι, καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄) 
’ ’ 5 5 ε ’ ’ 

Μέλει: φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ, 

γείτονες δὲ καρδίας 
μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος 

Ν Ε] “ ’ ’ ν , 

990 τὸν ἀμφιτειχὴ λεών, δράκοντας ὥς τις τέκνων 

ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας 

πάντρομος πελειάς. 
“5 τοὺ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 

Ἀ Ν 

πανδημεὶ πανομιλεὶ 

στείχουσιν: τί γένωμαι; 

τοὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφιβόλοισιν 

ἰάπτουσι πολίταις 
800 χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν. 

Ἀ “ ΄-“- ’ ’, Ἀ Ν 

παντὶ τρόπῳ, Διογενεῖς θεοί, πόλιν καὶ στρατὸν 
Καδμογενῇ ῥύεσθε. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ποῖον δ᾽ ἀμείψεσθε γαίας πέδον 

805 τὰσδ᾽ ἄρειον, ἐχθροῖς 
ἀφέντες τὰν βαθύχθον᾽ αἶαν, 
σ “ 5» , ο Αβ 

ὕδωρ τε Διρκαῖον, εὐτραφέστατον πωμάτων 



ΔΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Ψ ΄ “- ε , 

οσων τησιν Ποσειδᾶν ὃ γαιάοχος 810 

Τηθύος τε παῖδες. 
Ν Το» οὺ “ 

πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχοι 

θεοί, τοῖσι μὲν ἔξω 

πύργων ἀνδρολέτειραν 
Ν Ἂς [2 γ᾿ 

καὶ τὰν ῥίψοπλον αταν 815 

ἐμβαλόντες ἄροισθε 

κῦδος τοῖσδε πολίταις, 
᾿ 7ὔ ΘΝ » 5 » ’ ’ 5 καὶ πόλεως ῥύτορες ἔστε τ᾽ εὐεδροί τε στάθητ 

ὀξυγόοις λιταῖσιν. 890 

(στροφὴ β΄) 

οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν 

᾿Αίδᾳ προϊάψαι δορὸς ἄγραν, 

δουλίαν, ψαφαρᾷ σποδῷ 
ὑπ᾿ ἀνδρὸς ᾿Αχαιοῦ θεόθεν 

περθομέναν ἀτίμως - 825 

τὰς δὲ κεχειρωμένας ἄγεσθαι, 

ἐή, νέας τε καὶ παλαιὰς 

ἱππηδὸν πλοκάμων, 
περιρρηγνυμένων φαρέων. 
βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις, 890 

λαΐδος ὀλλυμένας μιξοθρόου" ; 

βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 
Ν Ε] ϑ ’ - γ΄ 

κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόποις ὠμοδρόπων 

νομίμων προπάροιθεν διαμεῖψαι 

δωμάτων στυγερὰν ὁδόν 880 

τί; τὸν φθίμενον γὰρ προλέγω 



ϑῦῦ 

ΕΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

’, “ ’ βέλτερα τῶνδε πράσσειν. 

πολλὰ γάρ, εὖτε πτόλις δαμασθῇ, 

ἐή, δυστυχῆ τε πράσσει. 

ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, 
,ὔὕ Ν Ν Ἀ "» 

φονεύει, τὰ δὲ καὶ πυρφορεῖ- 

καπνῷ χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν" 
’ 5 " “ ’ 

μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 
΄ ΟῚ ᾿: Υ 

μιαίνων εὐσέβειαν ΄Αρης. 

(στροφὴ γ᾽) 
Ν 3 . αὐ; 3, 

κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, 

ποτὶ πτόλιν δ᾽ ὁρκάνα πυργῶτις. 
Ν » ᾿; ᾽ ἊΝ .. ., ΄ὔ΄ 

πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ καίνεται " 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι 

τῶν ἐπιμαστιδίων 
5 “ὦ ΄, ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 
ε Ν Ν ΄ὰ ε Ἃ 

ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες" - 
ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ, 
΄, , » 

ξύννομον θέλων ἔχειν, 
» - ἀοδον ἈΝ ᾿ 

οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. 
, 3 ΄ 3 5» - ’ ’ 

τί ἐκ τῶνδ᾽ εἰκάσαι λόγος πάρα; 

(ἀντιστροφὴ γ᾽) 
Ν Ν Ν 

παντοδαπὸς δὲ καρπὸς 
χαμάδις πεσὼν ἀλγύνει, κυρησας 
πικρῶν ὀμμάτων θαλαμηπόλων" 

πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 
5» ε , “ 

ἐν ῥοθίοις φορεῖται. 
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δὃμωίδες δὲ καινοπήμονες λέχος 

τληπαθοῦσιν αἰχμάλωτον 

ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος, ὡς, 

δυσμενοῦς ὑπερτέρου, 
ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν, 

’ 3 ’ 5 ’ 

παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον. 

ΧΟΡΟΣ. 
ν ’ ε 5 Ν “ “ 

ὅ τοι κατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, στρατοῦ 
» »“ “" 

πευθώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρει, 
“- ᾿ὕ “- 

σπουδῇ διώκων πομπίμους χνόας ποδῶν. 

καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος, 
4 39 ἊΝ ᾽’ 5 ’ ’ “Ὁ Ἅ 

ὥστ᾽ ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον μαθεῖν" 
᾿ Ν Ν “ον 5 5» ’ ᾿ά 

σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ᾽ οὐκ ἀπαρτίζει πόδα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 
ν δυὸ ’ με ν ΄ 

ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. 
Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν 

βρέμει, πόρον δ᾽ Ἰσμηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν 

ὁ μάντις: οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. 
Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης λελιμμένος 
μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων βοᾷ' 
θείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφόν, 
σαίνειν μόρον τε καὶ μάχην ἀψυχίᾳ. 

τοιαῦτ᾽ ἀυτῶν τρεῖς κατασκίους λόφους 
’ ,ὔ ’ὔ ΕῚ ε ᾽ 5 ΕΣ » 

σείει, κράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπιδος δ᾽ ἔσω 
χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες φόβον. 
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ΒΠΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

» 5 ε ’ ΄Ὁ 3 '.. Φ (ὃ ὃ 

ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σῆμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος τόδε, 

φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον " 
λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει, 

΄ Ων ᾿ Ν Ε] ΄ ΄ 

8.0 πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλμός, πρέπει. 
τοιαῦτ ἀλύων ταῖς ὑπερκόμποις σαγαῖς 

»"» 5 » ’ » 5» ΄“ 

βοᾷ παρ᾽ ὄχθαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 
ἵππος χαλινῶν ὡς κατασθμαίνων μένει, 
ν Ν ’, 5 » ’ὔ 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὀρθίαν κλύει. 
ἊἈἘῚ 3 ’ “ ᾿ , -“ 

805 τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς ἸΙροίτου πυλῶν 
’ ᾿ “-“ ͵ 

κλήθρων λυθέντων προστατεῖν φερέγγνος; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
Ἷ Ἀ 39 Ν ἣν 5» ἃ ’ 5 ΕῚ ’ 

κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ, 
50 ε "ἢ ’ Ν ᾽ὔ οὐδ᾽ ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα᾽ 

λόφοι δὲ κώδων τ᾽ οὐ δάκνουσ᾽ ἄνευ δορός. 
Ν ’ , ἃ , Ἂν ΔΨ 5 ’΄ 

400 καὶ νύκτα ταύτην, ἣν λέγεις ἐπ᾿ ἀσπίδος 
ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, 
τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις ἐννοίᾳ τινί" 
εἰ γὰρ θανόντι νὺξ ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖς πέσοι, 
τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρκομπον τόδε 

’, 959. ἃ 3 “ 3 τ ᾿ς ΠΟῚ ’ 40ὅ γένοιτ᾽ ἂν ὀρθῶς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον, 
φν οὶ ᾿] ε “ ’ ΕῚ "4 , 

καὐτὸς καθ᾽ αὑτοῦ τήνδ᾽ ὕβριν μαντεύσεται. 
ἐγὼ δὲ Τυδεῖ κεδνὸν ᾿Αστακοῦ τόκον 

, Ε] 5» ’ὔ , , τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 
ΤᾺ 3 ΄Ὃ ο Ν 3 ,’ μάλ᾽ εὐγενῆ τε καὶ τὸν Αἰσχύνης θρόνον 

40 τιμῶντα καὶ στυγοῦνθ᾽ ὑπέρφρονας λόγους" 
αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 

“ 3 νι δ΄ 3 “ - » 3 , σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ὧν ΓΑρης ἐφείσατο, 
εὕ᾿ 3 3 »“ ’ - » 5 , ῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 



ΔΙΣΧΎΛΟΥ 

Μελάνιππος" ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις ὕλρης κρινεῖ: 

Δίκη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται 415 

εἴργειν τεκούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄) 

Ἂ 5 , » , 5» ἴω 

τὸν ἀμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 
Ἀ “ ε ΄ 

θεοὶ δοῖεν, ὡς δικαίως πόλεως 

πρόμαχος ὄρνυται" 
’ Ε] ε ’ ’ ε Ν , 

τρέμω δ᾽ αἱματηφόρους μόρους ὑπὲρ φίλων 450 

ὀλομένων ἰδέσθαι. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

,’ Ν ν » “ “-“ Υ 

τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν θεοί: 

Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ἠλέκτραισιν εἴληχεν πύλαις, 
΄ “Ὁ }κΚ “- ΄ ΄ 

γίγας ὅδ᾽ ἄλλος, τοῦ πάρος λελεγμένου 
΄ ε ΄ ᾽ Ἀπ αν 53. Κ - 

μείζων, ὁ κόμπος δ᾽ οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖ, 455 
ὕὔ 3 5 “Ὁ ὃ ὌΝ ἃ Ἀ ’ ’ 

πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη; 
θεοῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρσειν πόλιν 
καὶ μὴ θέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν Διὸς 
» ΄ ΄ 5 δὲ ΄-“ ἔριν πέδοι σκήψασαν ἐμποδὼν σχεθεῖν. 

Ν νος. ΄ Ἀ ΄ Ν 
τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους βολὰξρ 480. 
μεσημβρινοῖσι θάλπεσιν προσήκασεν. 
ἔχει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη" 

- Ἀ -" ,ὔ ,ὔὕ ’ 

χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν Πρήσω πόλιν. 
τοιῷδε φωτὶ πέμπε---τίς ξυστήσεται; 435 

τίς ἄνδρα κομπάζοντα μὴ τρέσας μενεῖ; 
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ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίκτεται. 

τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 

ἡ γλῶσσ᾽ ἀληθὴς γίγνεται κατήγορος. 

Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσκευασμένος, 

θεοὺς ἀτίζων, κἀπογυμνάζων στόμα 
“- ΄ κ τι 5» » Ἀ 

χαρᾷ ματαίᾳ θνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 
Ν 

πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη. 
’ 3 5 ΄ὰ Ἂν ’ Ν 

πέποιθα δ᾽ αὐτῷ ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον 
ν ΄ 5 Υ̓ 5 ’, 

ἥξειν κεραυνόν, οὐδὲν ἐξῃκασμένον 
-" ᾽’ “Ὁ ε ’ 

μεσημβρινοῖσι θάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
ΒΡ ΟΝ, ΝᾺ 55. 5. Ἀν. ον 3 ΄ ’, 5 ϑν 30 

ἀνὴρ ὃ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, κεὶ στόμαργός ἐστ᾽ ἀγαν, 

αἴθων τέτακται λῆμα, Πολυφόντου βία, 

φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας 
3 ΄ 5 ’, ΄ 5 Ἂ “Ὁ 

Ἀρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις θεοῖς. 

λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ὄλοιθ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, 
» ’ Ψ' 5» ’ 

κεραυνοῦ δέ νιν βέλος ἐπισχέθοι, 

πρὶν ἐμὸν ἐσθορεῖν 
᾽ὔ »“» » ε δ ε Γ, 

δόμον πωλικῶν θ᾽ ἑδωλίων ὑπερκόπῳ 
’ 3 5 ’ὔὕ 

δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ἁ ἣν Ν δ “ ’ Ν , 

καὶ μὴν τὸν ἐντεῦθεν λαχόντα πρὸς πύλαις 
λέξω. τρίτῳ γὰρ ᾿Ετεόκλῳ τρίτος πάλος 
5 ε ’ 3 ’ 3 ’ ,’ ἐξ ὑπτίου ᾽πήδησεν εὐχάλκου κράνους, 
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πύλαισι Νηίσταισι προσβαλεῖν λόχον. 400 
ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας 

δινεῖ, θελούσας πρὸς πύλαις πεπτωκέναι. 
Ν Ν ’ὔ ’, ’ὔ φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον τρόπον, 

μυκτηροκόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 

ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τρόπον" 400 
- Ἁ 5 ε Ψ ’ ’ὔ 

ἀνὴρ δ᾽ ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις 
στείχει πρὸς ἐχθρῶν πύργον, ἐκπέρσαι θέλων - 

βοᾷ δὲ χοὖτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς 
ε 

ε 3929. ἃ ἊΨ ΨΟῸΝ ΄ , 
ὡς οὐδ᾽ ἂν ΓἼΑρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων. 

καὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον 410 
Ν. 39 ’ ω ’ , πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλιον ζυγόν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

’, ᾽ “ἡ 3, ’ Ἁ , , 

πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῳ. 
καὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων, 

Μεγαρεύς, Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτῶν γένους, 
ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 41 

’ ἡ 5 [ων ’ βρόμον φοβηθεὶς ἐκ πυλῶν χωρήσεται, 

ἀλλ᾽ ἢ θανὼν τροφεῖα πληρώσει χθονί, 
“Ἃ Ά 79 μέ Ν ’ 3 ϑις 9 5 ΄, 

ἢ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
ε ἃς ’΄ »“)Ἅ ’ ’ ἑλὼν λαφύροις δῶμα κοσμήσει πατρός. 
κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι φθόνει λέγων. 480 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ β΄) 
5 ΄ Ν ’ὔ , Ὁ“ ἐπεύχομαι δὴ τάδε μέν σε τυχεΐ, 
ἰὼ πρόμαχ᾽ ἐμῶν 

δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 
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ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 

μαινομένᾳ φρενί, τώς νιν 

Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι κοταίνων. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

’ ἣΝ ’ ’ » 

τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων 

Ὄγκας ᾿Αθάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 

ἹἽππομέδοντος σχῆμα καὶ μέγας τύπος" 

ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπίδος κύκλον λέγω, 
ἔφριξα δινήσαντος: οὐκ ἄλλως ἐρῶ. 
ε κ ΟῚ » " κ » 5. κ᾿ 
ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἀρ᾽ ἢν 
ν φῸἋΟ»ν 3 Ν 5» ΄, 

ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὦπασεν πρὸς ἀσπίδι, 
δὰ ἣν δ᾽ 4 ’ Ν ’ Τυφῶν᾽ ἱέντα πυρπνόον διὰ στόμα 

λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν: 
ΕΣ Ν ’ ΄ τι ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδρομον κύτος 
προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου. 
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνθεος δ᾽ Αρει 

βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὡς φόνον βλέπων. 

τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλακτέον: 
φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

πρῶτον μὲν Ὄγκα Παλλάς, ἡδ᾽ ἀγχίπτολις 
’ ’ » Ἀ » ’ 3 ν 

πύλαισι γείτων, ἀνδρὸς ἐχθαίρουσ᾽ ὕβριν, 

εἴρξει νεοσσῶν ὡς δράκοντα δύσχιμον" 

Ὑπέρβιος δὲ κεδνὸς Οἴνοπος τόκος 
πος ᾿, - ΥΝΝ ὁ -“ ε ΄ Ἴ 

ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέθη, θέλων 

ἐξιστορῆσαι μοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, 
ἥν ἡ " ν 309. ὦ ΄ 

οὔτ᾽ εἶδος οὔτε θυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν 
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,ὔ ε »-“" 5 Ἂ ’ὕ ’ἅ 

μωμητός, Ἑρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν. 

ἐχθρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται, 
,’ Ἀ ’ἅ 5» » - ’ὔ 

ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων 510 
’ ἃ Ν Ν ’ ΣῈ ἐκ ιν ὁ θεούς: ὃ μὲν γὰρ πυρπνόον Τυφῶν᾽ ἔχει, 

ε ’, Ν ἈΝ Ψ . 

Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος 

σταδαῖος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων’ 

κοὔπω τις εἶδε Ζῆνά που νικώμενον. 
’ ,’ ᾿, ’ὔ 

τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων: δι 

πρὸς τῶν κρατούντων δ᾽ ἐσμέν, οἱ δ᾽ ἡσσωμένων, 
5 ’ »“ ᾽ὔὕ ’ 

εἰ Ζεύς γε Τυφῶ καρτερώτερος μάχῃ" 
ΟΣ. κ᾿ ΄ » "τς δι, ΄ 

εἰκὸς δὲ πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας, 
ε ΄ὔ΄ Ν Ψ»ᾳ.: “ἢ ’ὔ 

Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 
σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾽ ἀσπίδος κυρῶν. ὕπο 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

πέποιθα τὸν δὴ Διὸς ἀντίτυπον 
» 5 ΕΣ 5 

ἔχοντ᾽ αφιλον ἐν 
’;’; »“". ,» ’ 

σάκει τοῦ χθονίου δέμας 
’ 5 Ν » »"Ἥ Α 

δαίμονος, ἐχθρὸν εἴκασμα βροτοῖς τε καὶ 

δαροβίοισι θεοῖσιν, 

πρόσθε πυλᾶν κεφαλὰν ἰάψειν. δ Ὁ 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

σ ΄ Ν κ᾿ ͵΄ 3 ΄, 
οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 

πέμπταισι προσταχθέντα Βορραΐίαις πύλαις, 
’, 5 5 Ν »“" ᾽. ’ 

τύμβον κατ᾽ αὐτὸν διογενοῦς ᾿Αμφίονος:" 
» ᾽ 5» Χ ἃ » σ ΝΥ 
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει, μᾶλλον θεοῦ 

᾿ἦ ἈΝ 5 ’ » ε ’ὔ 

σέβειν πεποιθὼς ὀμμάτων θ᾽ ὑπέρτερον, δϑ0 

ἢ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 
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’ ΄΄φ»" » “ Ν 5 3 ’ 

Διός τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου 

βλάστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 
,ὔὕ 5» » ἊΝ Ν ’, 

στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων, 

πῇ ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ. 
ὰ Βυ τ5 ΄, 3» ’, 3 ΄, ὃ δ᾽ ὠμόν, οὔτι παρθένων ἐπώνυμον 

φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται. 
οὐ μὴν ἀκόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 

Ν Ν ’, 3, 5 ,ὔ 

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ 

10 σάκει, κυκλωτῷ σώματος προβλήματι, 

Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην 

γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας, 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα, Καδμείων ἕνα, 

ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη. 
5 Ν ΕῚ » Φ ’ ’ 

σ45 ἐλθὼν δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην, 

μακρᾶς κελεύθου δ᾽ οὐ καταισχυνεῖ πόρον, 
Π θ “ 1 δεν. δὲ ’, δ᾽ 5 ΄ 

αρθενοπαῖος Ἀρκάς: ὁ ὃὲ τοιόσὸ ἀνήρ, 
᾽ὔ ν ΕῚ 5 ’ Ν ; 

μέτοικος, ἼΑργει δ᾽ ἐκτίνων καλὰς τροφάς, 
’ὔ 5 “Ά “ἉὉᾳ) » ἃ Ἀ ’ ἊΝ 

πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ κραίνοι θεός. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

5» Ν ’ -Ὄ “Ὁ. Ν “ 

δῦ0 εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς θεῶν, 

ἢ τἂν πανώλεις παγκάκως τ᾽ ὀλοίατο 

αὐτοῖς ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν. 
3» δ, ἈΝ “ΩΗὉϑ ἃ ’, Ν 5 ’ 

ἔστιν δὲ καὶ τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν Αρκάδα, 
» Ἀ 3» Ν ΡῚ ε “ Ν ’ἅ 

ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ ὃ ὁρᾷ τὸ δράσιμον, 
» “ ᾿ 

δῦ Ακτωρ, ἀδελφός τοῦ πάρος λελεγμένου- 

ὃς οὐκ ἐάσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 
» “ ε͵ Ε Ζ ΄ 
ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακά, 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι τεῖχος ἐχθίστου δάκους 



ΑΙΣΧΎΛΟΥ 

ΤΑ Ὁ ’ ’ 9. 9 ΕῚ ’ 

εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος" 
» Ε] » ,’ “Ὁ 4 ΄ 

ἔξω δ᾽ ἐκείνη τῷ φέροντι μέμψεται, 60 

πυκνοῦ κροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 
ἣν ΄ “λ Ε ΄ ἘΑΨΓ ν 

θεῶν θελόντων τἂν ἀληθεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ γ) 

ἱκνεῖται λόγος διὰ στηθέων, 
᾿, 3 5 “Δ Ψ΄. ν 

τριχὸς δ᾽ ὀρθίας πλόκαμος ἵσταται 

μεγάλα μεγαληγόρων κλυούσας δοῦ 
ἀνοσίων ἀνδρῶν. εἴθε γὰρ 

Ἀ ’ 3 5" κς τὰ Ὁ“ 

θεοὶ τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ν , 3 τ 3 ’ὔ 

ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον 
Ξ “ 3 3, ᾽’ 3 νΨ , 

ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν, ᾿Αμφιάρεω βίαν. 
ε , ἈἉ ἣς Ἂ: ν᾿ 

Ομολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος ὅτο 
κακοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, 

Ἂς 3  φ Ν ’ ’ 

τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, 
μέγιστον Ἄργει τῶν κακῶν διδάσκαλον, 
3 ’ “ὦ ’ ἌΡ 

Ἐρινύος κλητῆρα, πρόσπολον φόνου, 
κακῶν τ᾽ ᾿Αδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον" δ βᾶστῳ Ὥριο 5 -.1 ζτ 
καὶ τὸν σὸν αὖθις προσθροῶν ὁμόσπορον, 

ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βἴαν, 
’ 3 5 ΄Ὁ » 3. 5 ’ 

δίς τ᾽ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος 
πος , Ν ΒΝ ΤΌΝΟΝ Ἂς ’ 

καλεῖ: λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα" 

Ἢ τοῖον ἔργον καὶ θεοῖσι προσφιλές, ὅλο 
"» Ε] 5» »“» Ν ͵ ’ὔ 

καλόν τ᾽ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεθυστέροις, 

πόλιν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 
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; »“Ἅ ’ 3 3 Ν » ’, 

πορθεῖν, στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβεβληκότα; 

μητρόξ τε πληγὴν τίς κατασβέσει δίκη; 

πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 
ἁλοῦσα πῶς σοι ξύμμαχος γενήσεται; 

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῶ κόνιν, 
,’ ἈΝ ’, ε Ν ,ὔ 

μάντις κεκευθὼς πολεμίας ὑπὸ χθονός 
“ 5» » » ’ ’ὔ 

μαχώμεθ᾽, οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον. 
΄-“ ε ’ 5 ᾽ς» », ’ 

τοιαῦθ᾽ ὁ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων 
, » κ 3 5 ἌΡ. Ὁ ΄ 

πάγχαλκον ηὔδα: σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ. 
» Ας ΨὉ μὰ 5» 5 κὺ ΄ὔ 

οὐ γὰρ δοκεῖν ἀριστος, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει, 
ἴω Ψ' Ν Ν ’ 

βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 

ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

τούτῳ σοφούς τε κἀγαθοὺς ἀντηρέτας 
΄, 3 “ ὃ Ν ἃ Ἂς ΄ 

πέμπειν ἐπαινῶ: δεινὸς ὃς θεοὺς σέβει. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὕρνιθος βροτοῖς 
δίκαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστάτοις. 
5» Ἀ ’ »»ν » ε ’ -“ ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσθ᾽ ὁμιλίας κακῆς 
κάκιον οὐδέν, καρπὸς οὐ κομιστέος: 

ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. 

ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 

ναύταισι θερμοῖς ἐν πανουργίᾳ τινὶ 
3 5 “ Ν ,ὔ ᾽΄ 

ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν θεοπτύστῳ γένει, 

ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν δίκαιος ὧν 
» ΄,΄ ι “ 3 ’, 

ἐχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοσιν, 

ταὐτοῦ κυρήσας ἐνδίκως ἀγρεύματος, 
πληγεὶς θεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾿δάμη. 

ν κὦ » ε ’ εν 5 ; ’ οὕτως δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 

9 «ἡ 
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͵ὕ ’ » Ν 5 ᾿ 5 ’ὔ ᾿ 

σώφρων δίκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ἀνήρ, 610 

μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 

θρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν, 

τείνουσι πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεῖν 

Διὸς θέλοντος συγκαθελκυσθήσεται. 

δοκῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, οἷ 
Ρ ε 3, 5» Ν ’ὔ ,ὔὕ 

οὐχ ὡς ἄθυμον οὐδὲ λήματος κάκῃ, 

ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σῴφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 
5» Ἂς 3», ’ ΄' 

εἰ καρπὸς ἔσται θεσφάτοισι Λοξίου" 
΄“ Ν ». “ἡ ᾽ὔ Ν ᾽ὔὕ 

φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 

ὅμως δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ φῶτα, Λασθένους βίαν, 600 
5 ’ Ν 5 ’ὔ 

ἐχθρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν" 
᾽΄ Ἂς ΄Ὰ ,ὔ ΕῚ ε “-“ ͵ὔ 

γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φύει, 
- ΕΝ - ΕῚ 5 ΄ὕ 

ποδῶκες ὄμμα, χεῖρα δ᾽ οὐ βραδύνεται 

παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωθὲν ἁρπάσαι δόρυ. 

δι θεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 6 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ γ᾽) 

κλύοντες θεοὶ δικαίας λιτὰς 
ε ᾽ “2» ε ’ 3 ΄“'. 

ἡμετέρας τελεῖθ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῇ, 

δορίπονα κάκ᾽ ἐκτρέποντες γᾶς πρὸς 
πὰ ΓΑ ’ 3 » 

ἐπιμόλους - πύργων δ᾽ ἔκτοθεν 
Ν ’ὔ ’ »-“ 

βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυνῷ. 680 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τὸν ἕβδομον δὴ τὸν πρὸς ἑβδόμαις πύλαις 

λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει 

οἵας γ᾽ ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας" 

ΐ 
Ρ 

͵“κὶπ. 
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’ 5» Ν 5» Ν ΄ὔ΄ 

πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονί, 

085 ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιακχάσας, 

σοὶ ξυμφέρεσθαι καὶ κτανὼν θανεῖν πέλας, 
“ἡ »-“ 5 ἊΝ “ ἊΝ 5 ὃ ’ὔ 

ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλάτην 

φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασθαι τρόπον. 
ΚΝ 5 “ Ἁ Ν ͵ὕ 

τοιαῦτ᾽ ἀυτεῖ καὶ θεοὺς γενεθλίους 

610 καλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 
“ - ᾽΄ ’ ζὰ ΄ 

τῶν ὧν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία. 

ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔθετον σάκος 

διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηχανημένον. 

χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 

οι5 ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 

Δίκη δ᾽ ἀρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα 

λέγει: Κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε, καὶ πόλιν 
ΟἹ ͵΄ ,» ΔΥ 1.5 ΄, 
ἕξει πατρῴων δωμάτων τ ἐπιστροφάς. 

τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 
ιν 5 Ἂν Ἂ,ν Ἂς » “ ΄ “- 

οὔθ σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖ: 

ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τῷδε κηρυκευμάτων 

μέμψει, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶθι ναυκληρεῖν πόλιν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ἣ" ᾽ὔ ᾿ “ , ’ 

ὦ θεομανές τε καὶ θεῶν μέγα στύγος, 
“' ΄ὔ Ἄν δον 5.) ΄ 
ὦ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος" 
» ᾿ Ν “ 5 ἈΝ ’ὔὕ 

οὐδ ὦμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 
5» 5 », ὔ - ΠΡ" 5 ͵ὔ ψ 

ἀλλ᾽ οὔτε κλάειν οὐτ ὀδύρεσθαι πρέπει, 
Ν Ν “ ’ ,ὕ 

μὴ καὶ τεκνωθῇ δυσφορώτερος γόος. 
5 Πς δὲ ᾽ὔὕ Π ᾿Ν ἋἝ λέ 

ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, ἸΤολυνείκη λέγω, 
7 - μῚ ᾽7ὕ ΡῚ ᾽ 5 ν “ 

τάχ᾽ εἰσόμεσθα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ, 

ο00 εἴ νιν κατάξει χρυσότευκτα γράμματα 
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ἐπ᾿ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενῶν. 
5» » ε ᾿ς “ Τά ’ὔὕ »“. 

εἰ δ᾽ ἡ Διὸς παῖς παρθένος Δίκη παρῆν 
Ψ 9 ΄ Ν ΄' ψχ' ΤΣ ῷν κ“ 
ἔργοις ἐκείνου καὶ φρεσίν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ ἢν. 
ΕῚ ΕῚ 3, ’, 7 ’ὔ 

ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόθεν σκότον, 
Ἂ 9 9.9 κ᾿ ψε 8᾽ ὦ ΄, ΄, 

οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, 
» 9 5 ’ ΄“ ’ 

οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος, 

Δίκη προσεῖδε καὶ κατηξιώσατο" 

οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χθονὸς κακουχίᾳ 

οἶμαί νιν αὐτῷ νῦν παραστατεῖν πέλας. 
3. “, “᾿ 3» ’ὔ , 

ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος 

Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 

τούτοις πεποιθὼς εἶμι καὶ ξυστήσομαι 

αὐτός: τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδικώτερος; 

ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων καὶ κασιγνήτῳ κάσις, 
3 Ν Ν 5 ΄“ , ἄπο; ε Γι 

ἐχθρὸς σὺν ἐχθρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος 
κνημῖδας, αἰχμήν, καὶ πετρῶν προβλήματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

μή, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ 
ὀργὴν ὁμοῖος τῷ κάκιστ᾽ αὐδωμένῳ" 

ἀλλ᾽ ἄνδρας ᾿Αργείοισι Καδμείους ἅλις 

ἐς χεῖρας ἐλθεῖν: αἷμα γὰρ καθάρσιον. 
5 Ὁ“ » ε ’ ’ -“-ς» ΕΣ ’ ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαίμοιν θάνατος ὧδ᾽ αὐτοκτόνος, 

οὐκ ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ΝΜ Ν ΄ 3 ᾽’ὕ "4 

εἴπερ κακὸν φέροι τις αἰσχύνης ατερ, 

ἔστω: μόνον γὰρ κέρδος ἐν τεθνηκόσιν' 

κακῶν δὲ κἀσχρῶν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεῖς. 

ὑὐδ 

θὁτὸ 

616 

080 



ἜΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ δ΄) 
’ ’ , ’, 

τί μέμονας, τέκνον; μήτι σε θυμοπλη- 

θὴς δορίμαργος ἅτα φερέτω: κακοῦ δ᾽ 
ΕΣ 5 » 3 ᾽’ 

ἔκβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
᾽ Ν Ν ΄ ,ὔ Ε] 5 ’ὔ ’ ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει θεός, 

890 ἴτω κατ᾽ οὖρον κῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν 
΄ Ν ἘΣ 

Φοίβῳ στυγηθὲν πᾶν τὸ Λαΐου γένος. 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ 8) 
ΕῚ ,ὔ 5 ᾿», σ 5 ,ὔ 

ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- 

νει πικρόκαρπον ἀνδροκτασίαν τελεῖν 

αἵματος οὐ θεμιστοῦ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
’ Ν 5» 4 Ν ’ 3 5» Ἁ 

οὁ9ὅ φίλου γὰρ ἐχθρά μοι πατρὸς μέλαιν᾽ ἀρὰ 
ξηροῖς ἀκλαύστοις ὄμμασιν προσιζάνει, 

λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ ε) 
᾽» Ν Ἀ ἈΝ 9 7 Ν Ε , 

ἀλλὰ σὺ μὴ ᾿΄ποτρύνου" κακὸς οὐ κεκλή- 

σει βίον εὖ κυρήσας: μελάναιγις ἔξ. 

τοῦ εἰσι δόμων ᾿Ερινύς, ὅταν ἐκ χερῶν 

θεοὶ θυσίαν δέχωνται. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

θεοῖς μὲν ἤδη πως παρημελήμεθα, 

51 
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χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων θαυμάζεται" 
, εὺ 5 ΕΣ ᾽,ὔ ὃλ 7) ΄ 

τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέθριον μόρον ; 

ΧΟΡΟΣ. 

(ἀντιστροφὴ εἶ) 

νῦν ὅτε σοι παρέστακεν : ἐπεὶ δαίμων τοῦ 
’ 5» ΄ ΄ 

λήματος ἐν τροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλ- 
κ᾿ » 

λακτὸς ἴσως ἂν ἔλθοι θελεμωτέρῳ 
’ “Ὁ 3. ἈἊΡ “ 

πνεύματι: νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγματα-" 
᾿ πα ΟΝ ω 5 ΄ ΄ ἄγαν δ᾽ ἀληθεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων ΤΙΟ 

ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ὔ ’ ’ ΡῚ ΄ ν 

πείθου γυναιξί, καίπερ οὐ στέργων ὁμως. 

ΕΤΈΟΚΛΗΣ. 

λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνη τις. οὐδὲ χρὴ μακράν. 

ΧΟΡΟΣ. 

μὴ ᾽'λθῃς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις. 

ἘΤΕΟΚΛΗΣ. 
θ ͵ , 5 3 3 βὰ εἰ λό 

τεθηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. τι 

ΧΟΡΟΣ. 
’ ,ὔ Ν ἈΝ ΄ς“» ’ 

νίκην γε μέντοι καὶ κακὴν τιμᾷ θεός. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
3 " “το , κ ᾿Ν ΄ " 

ουκ ἄνδρ ὀπλίτην τοῦυτο χρη στέργειν επος. 
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ἜΠΤΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθαι θέλεις ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

θεῶν διδόντων οὐκ ἂν ἐκφύγοι κακά. 

ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ α΄) 

Πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον 
Μ ἣΝ ἴω ε ’ 

θεόν, οὐ θεοῖς ὁμοίαν, 

παναληθῆ, κακόμαντιν, 

πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινὺν 

τελέσαι τὰς περιθύμους 

κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος " 
’ » Ξ3᾿ σς» 5 ’ἅ 

παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις δ᾽ ὀτρύνει. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

’ ἈἉ ’΄ » -“᾿ 

ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾷ 

Χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος, 

κτεάνων χρηματοδαίτας 
’ » ’ ’ 

πικρός, ὠμόφρων σίδαρος, 
,ὔὕ ’ ,’ 

χθόνα ναίειν διαπήλας, 
ε ,ὔ’ Ἀ , ,’ 

ὁπόσαν καὶ φθιμένοισιν κατέχειν, 

τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 

(στροφὴ β΄) 
5 Ἀ 5» ’, 

ἐπειδὰν αυτοκτόονως 

Ε. ’ Ι 

αὐτοδάικτοι θάνωσιν, 

ὡϑ ῷϑ 
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ἈΝ . ’ , 

καὶ γαΐα κόνις πίῃ 
κ᾿ ΤΣ , 

μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον, 
ΓΕ θ κι ΄ τ νἢ ΄ 5 

τίς ἂν καθαρμοὺς πόροι, τίς ἂν σφε λούσειεν; ὦ 

πόνοι δόμων νέοι παλαιοῖσι συμμιγεῖς κακοῖς. τά 

(ἀντιστροφὴ β΄) 
»“". Ν , 

παλαιγενὴ γὰρ λέγω 

παρβασίαν ὠκύποινον' 
9 “ἡ 5 ] Ἂ , αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει" 

᾿Απόλλωνος εὖτε Λάιος 145 

βίᾳ ---- τρὶς εἰπόντος ἐν μεσομφάλοις Πυθικοῖς 

χρηστηρίοις θνάσκοντα γέννας ἄτερ σώζειν πόλιν ---- 

(στροφὴ γ') 

κρατηθεὶς ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν τῦο 
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, ἷ 

’ 5» ᾽ὔ ν Α ε Ν 

πατροκτόνον Οἰδιπόδαν, ὅστε ματρὸς ἁγνὰν 
σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, 

ῥίζαν αἱματόεσσαν Τῦδ 
3, ’, ΄. ’ ’ 

ἔτλα: παράνοια συνάγε νυμφίους φρενώλεις. 

(ὠτιστροφὴ γ7) 
-" 5 ΄σ , »“"οἜ 5 3, 

κακῶν δ᾽ ὥσπερ θάλασσα κῦμ᾽ ἄγει, 
Ν Ν ᾽ ἂν 3 ας 

τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 
, ὰ . ᾿ ,’ ’ὔ ’ 

τρίχαλον, ὃ καὶ περὶ πρύμναν πόλεως καχλάζει. τοῦ 

μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι’ ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐν εὕρει. 
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦσι μὴ πόλις δαμασθῇ. τοῦ 
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(στροφὴ δ΄) 

τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν 
βαρεῖαι καταλλαγαΐί: 

τὰ δ᾽ ὀλοὰ πενομένους παρέρχεται, 
πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέρει 

ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν ὄλβος ἄγαν παχυνθείς. 

(ἀντιστροφὴ δ΄) 

ον ΜΕ “ Ν ΄ 3 5 ΄, 

τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν 
5 Ψψα 9 

ὀθνεῖοι, ξυνέστιοι, 

πόλεος ὁ πολύβατός τ᾽ ἀγὼν βροτῶν, 
σ τῳ 5 ’ὔ ,’ 

ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, 
Ἂς ε ’ ὋὍὋΟ.9 5» ’ὔ ’ἅ 

τὰν ἁρπαξάνδραν κῆρ᾽ ἀφελόντα χώρας; 

(στροφὴ ε΄) 

ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων ἐγένετο μέλεος ἀθλίων γάμων, 
ἈΝ, νο δε Ξ, »“" 

ἐπ᾿ ἄλγει δυσφορῶν 
’ ’ ’ 5) » ’ μαινομένᾳ κραδίᾳ δίδυμα κάκ᾽ ἐτέλεσεν " 

πατροφόνῳ χερὶ τῶν 
κρεισσοτέκνων ὀμμάτων ἐπλάγχθη. 

(ἀντιστροφὴ ε΄) 

’ 3 » Ν » »“ ) Δ ΄ς » ΨΥ 5. 

τέκνοισιν δ᾽ ἀρὰς ἐφῆκεν ἐπικότους τροφᾶς, αἰαῖ, 

πικρογλώσσους ἀράς, 
Ἵ ὃ ὕμῳ διὰ χερί λαχεῖ καί σφε σιδαρονόμῳ διὰ χερί ποτε λαχεῖν 

κτήματα. νῦν δὲ τρέω 
Ἀ ΄, ’ 3 ’ 

μὴ τελέσῃ καμψίπους Ἐρινύς. 



ἈΤΕ ΧΎΥΘδ 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Θαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεθραμμέναι. 

πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ζυγόν" 

πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀβρίμων κομπάσματα, 

πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ κλυδωνίου 

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. 
΄ὔ ἥ γι ἈΝ Ψ' ’΄ 

στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις 

ἐφαρξάμεσθα μονομάχοισι προστάταις. 
΄-ς 3, Ν “ 5 3 “ὉΔ β 

καλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ἐξ πυλώμασιν᾽ 

τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτης 
ἄναξ ᾿Απόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει 

κραίνων παλαιὰς Λαΐου δυσβουλίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

’ 3 5 Ν “ ΄ ’, » 

τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγμα νεόκοτον πόλει πλέον ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

- “-“ ΕῚ “ 5 ’ὔ 

ἄνδρες τεθνᾶσιν εκ. χέρων αὐτοκτονων. 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῦ 

800 

τίνες; τί δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φόβῳ λόγου. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

“ “ » 503 ’ 

φρονοῦσα νυν ακουσον" Οἰδίπου τοκω 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐκεῖθι κεῖσθον; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον. 8ι0 

ΑΤΓΓΈΛΟΣ. 

οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημέσνοι. 809 



ΕἘΠΤΊΤΑ ΕΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ν 5 “ ἈΝ 5 [ » ᾿Ξ, 

οὕτως ἀδελφαῖς χερσὶν ἡναίροντ᾽ ἀγαν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ν ε ᾽ὔ Ν “" ΕῚ ΄»-νΜ ΄ 

οὕτως ὁ δαίμων κοινὸς ἣν ἀμφοῖν ἅμα. 
- Ἂς 5 -.} Ὃ“ »-“ 7ὔ ὕ 

αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσποτμον γένος. 

τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσθαι πάρα: 

815 πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 
Ἀ ὔὕ ’ὔ 4 

δισσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ 

Σκύθῃ σιδήρῳ κτημάτων παμπησίαν. 

ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χθόνα, 

πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμους φορούμενοι. 
’ὔ ᾽ὔ ,ὔὕ » ε γ΄. 

800 πόλις σέσωσται: βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 

πέπωκεν αἷμα γαῖ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἊὉ»" » » 

Ὦ, μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῦχοι 
" ἃ ἈΝ ψ ὥ ͵ὕ 

δαίμονες, οἱ δὴ Κάδμου πύργους 
’ὕ ΓΝ 

τούσδε ῥύεσθε, 
’ὔὕ Ἅ Ψ Ρ 

895 πότερον χαίρω κἀπολολύξω 

πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι, 
“Δ Ν Ν Ν ΄ ἢ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας 

ἀτέκνους κλαύσω πολεμάρχους; 
ὰ δὰ 2 5 ΄“ 3 5 Ξ 

οἵ δητ᾽ ὀρθῶς κατ᾽ ἐπωνυμίαν 

880 καὶ πολυνεικεῖς 

ὥλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 

91 
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(στροφὴ α΄) 

Ὦ μέλαινα καὶ τελεία γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρά, 

κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος. 
» ὕὔ ’ὕ ,ὔ ε ΄-“ 

ἔτευξα τύμβῳ μέλος Θυιάς, αἱματοσταγεῖς 8:0 

νεκροὺς κλύουσα δυσμόρως θανόντας" ἢ δύσορνις 
ἅδε ξυναυλία δορός. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ἐξέπραξεν οὐδ᾽ ἀπεῖπε πατρόθεν εὐκταία φάτις" 840 
Ν 3 5» .ζ ΄ὕ 

βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Λαΐου διήρκεσαν. 

μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν: θέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται. 
πὰς ’ἅ 7» - ’ὔ » Ξ3Ξ, “3 

ἰὼ πολύστονοι, τόδ εἰργάσασθ᾽ ἄπιστον" ἦλθε 

δ᾽ αἰακτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ. ϑ84 

(στροφὴ β1 

τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 

διπλαῖ μέριμναι, διδυμάνορα δίμοιρα 

κάκ᾽ αὐτοφόνα, τέλεια τάδε πάθη. τί φῶ; 860 
’ἅ 5» 5 3 ὡΝ ,ὔὕ ’ὔ τὸ ’ 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων ἐφέστιοι; 

ἀλλὰ γόων, ὦ φίλαι, κατ᾽ οὖρον 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

5» ’ὔ - 5» Ν Ν ,ὔὕ -»" 

ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροῖν 85 
κα ἃ -»-Ἂ, 5» » ’ὔὕ » " Ψ 

πίτυλον, ὃς αἰὲν δι ᾿Αχέροντ᾽ ἀμείβεται 
Ν 3, ’ὔ ,ὔ 

τὰν ἄστολον μελάγκροκον θεωρίδα, 

τὰν ἀστιβῆ ᾿Απόλλωνι, τὰν ἀνάλιον, 
΄ 5 5» [οἱ ’, 

πάνδοκον εις ἀφανῆ τε χέρσον. 860 

᾿Αλλὰ γὰρ ἤκουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 

πικρὸν ᾿Αντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ Ἰσμήνη, 
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θρῆνον ἀδελφοῖν: οὐκ ἀμφιβόλως 

οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐκ βαθυκόλπων 
, Ψ Ε ΒΟ 

805 στηθέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 
ε ΄ Ν ’, ’ὔ "Α 

ἡμᾶς δὲ δίκη πρότερον φήμης 

τὸν δυσκέλαδόν θ᾽ ὕμνον ᾿Ερινύος 
» “ 3 ’, » 

ἰαχειν Αἴδα τ 
-ἢ Ἂς π᾿. 5 5» »» 

ἐχθρὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 

ἰώ, 

810 δυσαδελφόταται πασῶν ὁπόσαι 

στρόφον ἐσθῆσιν περιβάλλονται, 
’ 7 τὴ ’ὔ Ψ Ἁ 

κλάω, στένομαι, καὶ δόλος οὐδεὶς 
Ν 5 Ν ΓῚ ““ ’, 

μὴ ᾽κ φρενὸς ὀρθῶς με λιγαίνειν. 

(στροφὴ αἼ) 
ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 

ϑ᾿ 

Ιὼ ἰὼ δύσφρονες, 
΄, » κ κα 9 ΄ 

815 φίλων ἄπιστοι καὶ κακῶν ἀτρύμονες, 
’ ε ’ ’ ΄ Ν 5 »“ 

δόμους ἑλόντες πατρῴους μέλεοι σὺν αἰχμᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

μέλεοι δῆθ᾽ οἱ μελέους θανάτους 
Ψ Ο δό -ἀνᾳ. λύ 

ηὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 

(ἀντιστροφὴ αἼ 

ΙΣΜΗΝΗ. 
- "π ’ὔ 880 ἰὼ ἰὼ δωμάτων 
ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας 

885 ἰδόντες, ἤδη διήλλαχθε σὺν σιδάρῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 

κάρτα δ᾽ ἀληθῆ πατρὸς Οἰδιπόδα 
,ὔ 5» 5 Ἀ 5» ’ὕ 

πότνι Ερινὺς ἐπέκρανεν,. 

ῶϑ Ω 
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(στροφὴ βΊ 
ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 

δι᾿ εὐωνύμων τετυμμένοι, 
’ “429 ε ’ 

τετυμμένοι δῆθ᾽, ὁμοσπλάγχνων 

τε πλευρωμάτων 

ΦΕΡΕ Ψ 

αἰαῖ δαιμόνιοι, 

αἰαὶ δ᾽ ἀντιφόνων δὴ θανάτων ἀραΐί. 

ΧΟΡΟΣ. 

’ ’ ΄΄. 5 

διανταίαν δόμοισι σώμασίν τ 
ἐννέπεις πεπλαγμένους, 
ἀναυδάτῳ μένει 
3 ΄ 5. τ» Ν δ ἥ ΄ 
αραιῳ  ΨΕΙΚ πατρος συν διχόφρονι πόοτμῳ. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ΙΣΜΗΝΗ. 

διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος, 

στένουσι πύργοι, στένει πέδον 

φίλανδρον: μενεῖ 

κτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 

δι ὧν αἰνομόροις, 

δι ὧν νεῖκος ἔβα καὶ θανάτου τέλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι 
,ὕ » [2 5 », "»-» 

κτήμαθ᾽, ὥστ ἰσον λαχεῖν. 

διαλλακτῆρι δ᾽ οὖν 

ἀμεμφεία φίλοις, οὐδ᾽ ἐπίχαρις Αρης. 

800 

895 

910 

ὡμὁδμμωωμνα 
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(στροφὴ γ᾽) 

ἈΝΤΙΓΟΝΗ. 

΄ Ν δονἊν 
σιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν, 

’ὔὕ Ν Ν ͵ὔ 

σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσν --- 

τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, .τίνες ; --- 
’, ͵΄ὕ ’, 

τάφων πατρῴων λαχαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΨΑ 9 » ,ὔ 5 τὰς Ἀ 2 

οι μάλ᾽ ἀχάεσσ᾽ ἰὰ τοὺς προπέμπει, 

δαϊκτὴρ γόος αὐτόστονος, αὐτοπήμων, 

δαϊόφρων, οὐ φιλογαθής, ἐτύμως 
᾽’ὔ 3 ’ὔ ἃ ͵7ὕ ὕ 

φο᾽ δακρυχέων ἐκ φρενός, ἃ κλαιομένας μου μινύθει 

ἴνδε δυοῖν ἀνά τοῖνδε δυοῖν ἀνάκτοιν. 

(ἀντιστροφὴ γ᾽) 

ΙΣΜΗΝΗ. 

πάρεστιν εἰπεῖν ἐπ᾽ ἀθλίοισιν 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 

ο»ῦ ξένων δὲ πάντων στίχας 

πολυφθόρους ἐν δαΐ. 

ΧΟΡΟΣ. 

δυσαίων σφ᾽ ἁ τεκοῦσα πρὸ πασᾶν 

γυναικῶν ὁπόσαι τεκνογόνοι κέκληνται. 

950 παῖδα τὸν αὑτᾶς πόσιν αὑτᾷ θεμένα 

τούσδ᾽ ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύτασαν ὑπ᾽ ἀλλαλοφό- 

νοις χερσὶν ὁμοσπόροισιν. 



ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ 

(στροφὴ δ΄) 

ἈΝΤΙΓΟΝΗ. 

ε ’ ΄“- Ν , 

ὁμόσποροι δῆτα καὶ πανώλεθροι, 
- ᾿Ψ᾿ 

διατομαῖς ἀφίλοις, ἔριδι μαινομένᾳ, ο85 
νείκεος ἐν τελευτᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

πέπαυται δ᾽ ἔχθος, ἐν δὲ γαίᾳ 

ζόα φονορύτῳ 
7 , » Ἔν Ἂ5, αὰν 

μέμικται: κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι. 90 

πικρὸς λυτὴρ νεικέων 

ὁ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συθεὶς 

θηκτὸς σίδαρος - πικρὸς δὲ χρημάτων 
Ν ν Ε2 

κακὸς δατητὰς Ἄρης, 94 
5» Ἃ ’ Ν 5 »“"Ἧ 

ἀρὰν πατρῴαν τιθεὶς ἀλαθῆ. 

(ἀντιστροφὴ δ΄) 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἔχουσι μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, 
διοδότων ἀχέων: ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 

πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 900 

ΧΟΡΟΣ. 

ἰὼ πολλοῖς ἐπανθίσαντες 

πόνοισι γενεάν" 

τελευταῖαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν 

᾿Αραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, 

τετραμμένου παντρόπῳ φυγᾷ γένους. οὔῦ 
-ς »»Ἁ» ΄“- 5 ΄ 

ἕστακε δ᾽ ΓΑτας τροπαῖον ἐν πύλαις, 
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5 - 5 ΄ Ν 

εν αις ἐθείνοντο, και 

900 δυοῖν κρατήσας ἔληξε δαίμων. 

(προῳδός) 

ΑΝ. Παισθεὶς ἔπαισας. ΙΣ. σὺ δ᾽ ἔθανες κατα. 

κτανών. 

ΑΝ. δορὶ δ᾽ ἔκανες. ΤΙΣ. δορὶ δ᾽ ἔθανες. 

ΑΝ. μελεόπονος. ΙΣ. μελεοπαθής. 

ΑΝ. ἴτω γόος. ΙΣ. ἴτω δάκρυ. 

5 ΑΝ. ΙΣ. πρόκεισαι κατακτάς. 

(στροφή) 
ἊΝ. ἐἥ. ΙΣ. ἐή. 

ΑΝ. μαίνεται γόοισι φρήν. 
ΙΣ. ἐντὸς δὲ καρδία στένει. 

ΑΝ. ἰὼ ἰὼ πάνδυρτε σύ. 

ΙΣ. σὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάθλιε. 

9τὸ ΑΝ. πρὸς φίλου ἐἔφθισο. 

ΙΣ. καὶ φίλον ἔκτανες. 

ΑΝ. διπλᾶ λέγειν. 

ΙΣ. διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΑΝ. ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύθεν. 

ΙΣ. αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν. 

915 ἈΝ. ΙΣ. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 

πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά, 

μέλαιν᾽ ᾿Ερινύς, ἢ μεγασθενής τις εἶ. 

(ἀντιστροφή) 
ἘΝ εῇ ἌΝ. ἐἔη. 

ΙΣ. δυσθέατα πήματα 
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ΑΝ. ἐδείξατ᾽ ἐϊς φυγᾶς ἐμοί. 

ΙΣ. οὐδ᾽ ἱκεθ᾽ ὡς κατέκτανεν. 950 

ΑΝ. σωθεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΙΣ. ὦλεσε δῆτ᾽ ἄπο. 

ΑΝ. τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν. 

ΙΣ. τάλαν γένος. 

ΑΝ. τάλαν πάθος. 

ΙΣ. δύστανα κήδε ὁμώνυμα. 
ΑΝ. λυγρὰ διπάλτων πημάτων. φεῦ 

ΙΣ. ΑΝ. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 

πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά, 
ἘΣ 
ις μέλαιν᾽ ᾿Βρινύς, ἢ μεγασθενής τις ε 

(ἐπῳδός) 

ΑΝ. σύ τοί νιν οἶσθα διαπερῶν. 990 

ΙΣ. σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαθών. 

ΑΝ. ἐπεὶ κατῆλθες ἐς πόλιν. 

ΙΣ. δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

ΑΝ. ὀλοὰ λέγειν. 

ΙΣ. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

ΑΝ. ἰὼ πόνος. 905 

ΙΣ. ἰὼ κακά. 

ΑΝ. δώμασι καὶ χθονί. 

ΙΣ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

ΑΝ. ἰὼ δυστάνων κακῶν ἀναξ. 

ΙΣ. ἰὼ πάντων πολυπονώτατε. 1000 

ΑΝ. ΙΣ. ἰὼ ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 
ΑΝ. ποῦ σφε θήσομεν χθονός ; 

ΙΣ. ὅπου τιμιώτατον. 
“ Ν ,Ψ 

ΑΝ. ΙΣ. ἰὼ ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 

εἰμ λὰ 
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ΚΗΡΥΞ. 

τοῦς Δοκοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν με χρὴ 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως. 
5 ’ Ν Ἅ » 5 --Ἱ » ,ὔὕ Ν᾿ 

Ετεοκλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ εὐνοίᾳ χθονὸς 

θάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις κατασκαφαῖς' 
,ὔ Ν 5 ἣν 7. σ΄ Ἂν » ͵ὕὔ 

στέγων γὰρ ἐχθροὺς θάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει, 

1010 ἱερῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὧν μομφῆς ἄτερ 

τέθνηκεν οὗπερ τοῖς νέοις θνήσκειν καλόν. 
[2 Ἀ » Ν »-“ 5 - ’ὔὕ ’ 

οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν" 

τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείκους νεκρὸν 
ΕἾ -"» 5» [- Ἀ ᾽’ὔ 

ἔξω βαλεῖν ἄθαπτον, ἁρπαγὴν κυσίν, 
[τὶ 3, τς » »΄-ς ,’ ,ὔ, 

τοι ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῆρα Καδμείων χθονός, 
Ν »“ »} Ν »Ἄ Ν 

εἰ μὴ θεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ 
΄-ς΄ »- 5 35, Ν οὗ Ἀ ’ὕ 

τῷ τοῦδ. ἄγος δὲ καὶ θανὼν κεκτήσεται 

θεῶν πατρῴων, οὗς ἀτιμάσας ὅδε 
᾽7ὔ 5 5 Ν “ Ν ν ’ὔ 

στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλὼν ρει πόλιν. 

1090 οὕτω πετηνῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοκεῖ 
᾿ εἰ 5 » ᾽ὔ » ,ὔὕ ΄-“ 

ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεῖν, 

καὶ μήθ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα χειρώματα 
ες 1 5 Ψᾳ Ψ 5 ’ 

μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 
ΕἾ 5 5 » “ ’, ν 

ἄτιμον εἶναι ὃ ἐκφορᾶς φίλων ὕπο. 

τοῦῦ τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω" 

ἣν μή τις ἄλλος τόνδε συνθάπτειν θέλῃ, 

ἐγώ σφε θάψω κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ 

θρηνοῦσ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 

1080 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει" 
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Ν Ν ΝΝ ,ὕ - ΄ 
δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκαμεν, 
μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πατρός. 

τοιγὰρ θέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει κακῶν, 

ψυχή, θανόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 

τούτου δὲ σάρκας οὔτι κοιλογάστορες τοῦδ 
λύκοι σπάσονται: μὴ δοκησάτω τινῖί. 

, Ν 5 Ν Ν Ν » ’ 

τάφον γὰρ αὐτὴ καὶ κατασκαφὰς ἐγώ, 

γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι 
ὄλπῳ φέ α βυσσίνο λώ κόλπῳ φέρουσ σίνου πεπλώματος, 

καὐτὴ καλύψω. μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν' 1040 

θάρσει παρέσται μηχανὴ δραστήριος. 

ΚΗΡΥΞ. 

αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάζεσθαι τάδε. 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 
5 ΄“ Ἀ Ν » ’ αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. 

ΚΗΡΥΞ. 
’ὔ ’ »“ 5 . ’ 

τραχύς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν κακά. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 
΄ὕ Ε ΕΣ » - 5» ΄ τράχυν᾽, ἄθαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 10: 

ΚΗΡΥΞ. 

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται θεοῖς. 



1050 

1055 

1000 

100ὅ 

ΕΠΤΑᾺΑ ἘΠῚ ΘΗΒΑΣ. 

ΚΗΡΥΞ. 

οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεῖν. 

ἈΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

παθὼν κακῶς κακοῖσιν ἀντημείβετο. 

ΚΗΡΎΞ. 
μ᾿ Ε] » σ 5 Ὁ] ι Ἢ, 7» ΕἿΣ 5“ 

ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνθ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἢν. 

ΑΝΤΙΓΌΝΗ. 
» ΄ ἿΞ ε ΄ κ 
ἔρις περαίνει μῦθον ὑστάτη θεῶν. 
ἐγὼ δὲ θάψω τόνδε: μὴ μακρηγόρει. 

ΚΗΡΥΞ. 

ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἔσθ᾽, ἀπεννέπω δ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 
φεῦ φεῦ. 
ΕΝ ’, Ν - ὦ μεγάλαυχοι καὶ φθερσιγενεῖς 
Κῆρες ᾿Ερινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 
γένος ὠλέσατε πρεμνόθεν οὕτως, 

’ ’ὔ, ’ Ν φ΄ι ’ Ἀ ’ 

τί πάθω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
πῶς τολμήσω μήτε σὲ κλάειν 

μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβῳ; 

ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι 
δεῖμα πολιτῶν. 

’ Ἁ “ ’, σύ γε μὴν πολλῶν πενθητήρων 
’ὔ “ὦ 3 ε ’, 3, 

τεύξει: κεῖνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος 

μονόκλαυτον ἔχων θρῆνον ἀδελφῆς 

εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίθοιτο; 
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τὸ ΑἸΣΧΎΛΟΥ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

[φἹ 7 ͵ὔ Ἀ ΝῚ ’ 

δράτω τι πόλις καὶ μὴ δράτω 
Ἀ ’ ,’΄’ 

τοὺς κλάοντας Πολυνείκη. 
ε "- ι » Ν ,ὕ 

ἡμεῖς γὰρ ἴμεν καὶ συνθάψομεν 

αἵδε προπομποῖί. 
Ἀ ἈΝ ΄“ Ν 9 » 

καὶ γὰρ γενεᾳ. κοινὸν τόδ ἄχος, 

καὶ πόλις ἄλλως 

ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια. 

ΗἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 

ε χό ΕῚ ν ““ὧϑ ν 4 

ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 

καὶ τὸ δίκαιον ἕυνεπαινεῖ. 

μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν 
ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 

, 9 -“ » 5» »-ς 

μὴ ἀνατραπῆναι μηδ᾽ ἀλλοδαπῷ 

κύματι φωτῶν 
-“ Ν ’ 

κατακλυσθῆναι τὰ μάλιστα. 

10τὸ 

τοτὸ 



ΤΟΥ 

ῬΕΚΒΟΝΒ ΟΥ' ΤΗΕ ΡΙΑΥ͂. 

ἘΤΕΘΟΙΕΘ, ἐ νἰαγοᾶ Ὁν {πὸ ηοίαηοηϊϑβί. 
ἈΝΤΙΘΟΧΕ, 

ΞΟΟΥΤ ἃ5 

δαβοιευ, (γεγο Ὀν [Π6 Τεμέογαφοηῖβί. 

ἸΞΜΕΧῈ, 

ἨΈΒΑΙΡ, ῬΙαν θα ἣν {πὸ 7 υϊασοηῖξέ (ΟΥ̓ ΡΥ ἃ ΤΟΙ ΒΟΥ οἵ {π6 ἐτΠοσὶς 

ΘΠΟσ5 [παραχορήγημα!, τΐ ἃ {πΠ|τ ἀοίοῦ νγὰ5 ποῦ ἀν 811 4}}]6). 

Οποκῦβ οἵ ΤΠΘΌαη ὙἹΓΡΊΗΒ. 

ΜυῦτΤΕΒΜ. 

ΟἸἰΖοηβ. Οαρίαϊηβ. 

Αἰὐξοπαδπίβ οἵ Ετροο]οθβ. ἘῸ ΠΟΙΆ] ΒΘΆΤΟΘΙΒ. 

Α ῬΘΙβοπαρο οὗ τόνὰ] αἰρηΐϊίν οπίοθυβ τὺ {Π6 Οοπίγα] ἄοοτ οὗ {Π6 

ῬΔΟΚ-Βοθ πο (σκηνή), ἃπα 15 τορι] ]ν ΔΟΟΟΙΠΡΑΠΪΘα ὈΥ ἔνο αἰζοπαδηίΐβ. 

ΟΥ̓ΠΘΙ ῬΘΥΒΟΙΞ δηΐου ΠΡΟῚ {πΠῸ βίαρθ (λογεῖον) Ὀν {ΠῸ τὶρῃῦ οὐ {Π6 Ιοῖϊζ 

51 6-Θπίσαποθ (] τοΐθγθποθ ἴο {Π6 Ξβρθοΐαίου), δοοογαϊηρ ἃ5 {ΠῸΡ ΘΟΠῚΘ 

ἔγοτῃ υυι{Π|π ἴΠ6 ΟἷΤΥ ΟΥ̓ ἴτοιη συ] Πποιιῖ, πα {Π6ῚΓ οχὶῖβ ἅτ ἀθίθσιηϊηθα 

Ὅν ἃ 5᾽ πη|18 τ στι]6. ΟΥὗἁὨ [Π6 ραββᾶσϑβ αἰ θαῖΐθα τὸ [Π6 ΘΠοστιβ {ΠΟ056 Θ0η- 

βἰβεηρ οὗ γεοϊίεαί ὙΘΥΞ65 (1 16 {γ] πηθῖοσ, ἰσοσμαῖο ο γα πηθίθυ, πα ρα θβίϊο 

ΒΥ βίθιη) 816 ΤΟΡΊΪΑΥν ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΩ ν {Π6 κορυφαῖος ΟΥ̓ ἸΘΔΘΟΙ οὗ {Π6 

ΟΠΟΓΈΒ. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ. 

Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν Θήβαις ὑπόκειται, ὃ δὲ χορὸς ἐκ Θηβαίων 

ἐστὶ παρθένων, ἡ δὲ ὑπόθεσις στρατιὰ ᾿Αργείων πολιορκοῦσα Θηβαίους, τοὺς 

καὶ νικήσαντας, καὶ θάνατος Ἐτεοκλέους καὶ Πολυνείκους. ἐδιδάχθη ἐπὶ 

Θεαγενίδου “δλυμπιάδι οή. ἐνίκα Λαΐῳ, Οἰδίποδι, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Σφιγγὶ 

σατυρικῇ. δεύτερος ᾿Αριστίας Περσεῖ, Ταντάλῳ, Παλαισ' οἷς σατυρικοῖς τοῖ5 

Πρατίνου πατρός. τρίτος Πολυφράδμων Λυκουργείᾳ τετραλογία. 



50 ΒΕΈΥΕΝ ΑΘΑΙΝΕῚ ΤΗ ΠΡ ΙΒ. 

ΘΤ͵ΕΟΟΤΌΚΕ ΟΣ ΤΗΕ ΡΓΙΓΑΥ. 

1. πρόλογος, νν. 1--ΤΊ. 

11. πάροδος, νν. 18--181. 

1Π|. ἐπεισόδιον πρῶτον, νν. 182--280. 

ΙΝ. στάσιμον πρῶτον, νν. 281--308. 

ΥὙ΄. ἐπεισόδιον δεύτερον, νν. 509--119. 

ΥἹΙ. στάσιμον δεύτερον, νν. 120--791. 

ὙΙ]. ἐπεισόδιον τρίτον, γν. 192--821. 

ὙΠ]. στάσιμον τρίτον, γν. 822--8θ0. 

{ ἀνάπαιστοι κορυφαίου (822--851). 

ὶ μέλος (832--860). 

ΙΧ. ἔξοδος, νν. 801-οπά. 

ἀνάπαιστοι κορυφαίου (801--879). 

κόμμος (814--900). 

θρῆνος (901--1004). 

] ἔπη (1006--1068). 
ἰ ἀνάπαιστοι (1054-οπα). 

ΒΙΠ06 {Π6 ΟΠΟΓῚ5 ΤΟΥΠΊΘα {πΠῸ ΟΥΙΡῚ ΠΑ] ΠπΟΪΘι5. οὗ ἰγαρὶο γοργοβοπίδ-: 

τίοῃ, [Π6 πηὰῖῃ αἰ ν ἸβΊ0η5 οὗ ἃ ἰγᾶρθαν ἅτ ἰθομ 0 4}}ν παιηθα 10} τοῖοσ- 

ΘηῸ6 ἴο {π0 ὁΠοτιιβ. ὙΠῸ ρμαγοάίιι8 15 115. ἢσβῦ οὔθ δέου θηίθσϊηρσ {Π6 

Οτομοβίγα, 115 Οἴου Ῥσϊποῖραὶ οὔθ ΤῸ ἰουπηθα βέαβίπια. "ΤῊ ργοίογιιδ 

15 [πα΄ ρΡατύ οἵ [Π6 Ῥ]ὰν τ ΠΟΙ Ργθοθθ5 {ΠπῸ ἢγβῦ θηίσαπορ οὗ {ΠῸ οΠΟΓΕΒ, 

{πῸ ορήβοαϊία τὸ [Π6 Ῥαγίβ {παΐ Ἰηΐοσν πο Ὀοΐνγθοη 115 ῬΤΙΠΟΙΡΑ] οὔθ5, ἀπ 

ἴΠ6 ἐχοίίι5 ῖα γπμαΐ ΤΌ]]Ονγ5 115 Ἰαδῦ οθ. Α κόμμος 15. ἃ ᾿Ἰντῖοα] αἸα]οσιιο 

Ῥούνγθθη {Ππ6 δοίου οἡ {πὸ βίαρο ἃπα ἴΠ6 ἽΠΟΓΙΒ ἴῃ {Π6 ὀρχήστρα. Νὶπρο 15 

{Π6 ΠΟΥ] ΠῸΙΠΡΟΓ ΟὗἉ τηδΐη αἰ ν]5]0η8. 



ΝΟΤ ΕΒ. δὲ 

ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΞ ΡΙ,ΑΥ. 

ΞΟΈΝΕ. --- 7 16 «Αογοροϊὶς 977 Τ᾽ πε 5 ἦτ πὶ οὐ 6 τογαί ραίαςο. ΑἸΐαν5 ἀπε 

βίαίιιο5 ο77 ἐλ ἐπι οίανη σοι. 

Ι. ΡγΡκοΙισῦνκ. 

(Α. νν.1-38.} 

ἘΣΤΕΟΟΙ,ΕΒ (οηέογ8 ζγοηι {6 ραίασο, αἰἱεπαἰοα). 'ΤΉΒΒΑΝ ΟἼΤΙΖΕΝΒ. 

1.9. ΤΠ τηὰη ὙΠῸ αἰγθοῖβ {ΠῸ Π6]π οἵ βίαϊθ πηπϑῦ Βρθὰκ ἴὸ {πὸ 

Ῥοϊπί, θη Π6 ΒΡΘΑΚΒ αὖ 811. Ἡράνθῃ 15 ΡΓαΙβοα ΤΟΥ ἃ ῬΓΟΒΡΘΓΙΓΟΤΙΒ Ι55116 

οὗ ονοπίβ, θαΐὺ ἴῃ οαδο οἵ αἰβαβίου. {Π6 ῬΟΡΌΪΑΓ ΟἸΆΠΊΟΥ [4118 οα {Ππ6 

Ἰοδαου᾿ 5 β'πρ]θ ῃπραᾶ. Οἱ. Το. ἄσγῖὶς. 7 ᾿π]ᾳ α15511ηἃ πᾶ 6 Ρ6110- 

Τα ὁοπαϊ(ϊο οϑὺ; ῬΓΟΒΡΟΥἃ ΟἸΠ6Β 5101] νἱπαϊοδηΐ, δἅ- 

γΟΥΒἃ ππὶ ἱπηρυὐαπῦαγ. 5.:ΔΚ. Οὐγιοί. 1, 1 τ Πμαῦ ΤΟ ΤΓΪ65 [ 5181] 

6 {π6 βσοΠΟΓΆ] 5 ἔδυ], ἐΠπουρ ἢ Π6 Ῥουέοστα [ ἰο {Π6 τιἰπηοβῦ οὗὁὨ ἃ Πη8}. 

1. Καδμου πολῖται: 50 Καδμείων (9), ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν (195), 

στρατὸν Καδμογενῆ (3902), Καδμείας πόλεως (1006), 411 Ροορίϊο. ὙΤΠ6 οἰνα- 

46] οὗ ΤΉΘΌο65, Ππουγουοσ, γί! ηθα {πΠ6 ἀοβισπαίίοη οἵ ('αὐληεα ἴῃ {πὸ οοτη- 

ΤΠ0} ἰΔΗΡΊΙΆΡΌ. --- λέγειν τὰ καίρια: 566 019, (ἡ. δ82 σιγᾶν θ᾽ ὅπου δεῖ 

καὶ λέγειν τὰ καίρια. 

ὦ, πρᾶγος: Ρορίϊο ἴῸΓ πρᾶγμα. ΤῸ Ῥτοβαῖο ΘΧΡΥΘββίοη ΠοσῸ σπου] 

ὴ»ὰ τὰ πράγματα. ---ν πρύμνῃ πόλεως: [Π6 ΠΙΘΙΆΡΠΟΥΙ οΟὗὨ ἃ 5Π10 ΤΘΟῸΓΒ 

ἔσθαπθηῦν [πγουρῃοῦῦ {Π6 Ρ]αν. Νοίθ {ΠπΠῸ δ] Π1ογαίίομ ᾿ῃ {15 Ππ6 ἃπα 

οἵ. 18. (ΤῊ νϑῦβθ 15 {ΠπῸ Ἰἰδιηθῖο {τὶ πηθίθυ, ΓΟ Δ ]Ὺ οι] ον α ἴῃ {Π6 

ἀϊαοραδ οὗ ἐταροᾶν, 566 Ἡ. 1091, α. 299, 4). --- πόλεως : ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΩ 88 

ἃ αἸΒΒΥ ΠΔΌ16, 566 οα 100. 

5. Οἱ. Ηοπι. ε 270 αὐτὰρ ὃ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως | ἥμενος, οὐδέ οἱ 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. 

4. αἰτία θεοῦ: Θαυϊνα]θηὗ ἴῃ 56η86 ἴο θεὸς αἴτιος. (αἰτία ἈΠΒΊΘΙΓΒ ἴθ 

“αι τὰ ἴμ6 ΘΠ Κβρουίδη Ράββᾶρο αποίθα ἀρονθ.) Πηβίθδα οὗ ἃ ΤΌΤΤη8] 

ὉΡΟΟΒΙΒ ΠΟΙ, γα πάνθ ἃ οὐτὺ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη Οὗ νγῆδὺ ΡΘΟρΡΙΘ τοομία δα ἴῃ 

ἴΠ6 οα86 ΒΡΡΟΞΘά. 

δ. ὃ μὴ γένοιτο, τυλίοίι ἤεαυοη ζυγά. (ΟΟΟτητηοπ ρᾶτοπίποϑίϊο ἔοστηι]α 
οὗ ἀοργθοδίίομ ἴῃ {Π6 ροοίβ πα ογδίουγβ. 

ἝΞ Η. τοΐοσβ ἴο Ἡδαάϊον ἀπ ΑΠ16 π᾿ 5 ΟὝὐθθκ αὐ τ νυ, (ἃ. ἰο αοοα νυν ἱ πη Β ασθθκ ασϑιη- 

ταν, ΟΜ, ἰο αοοαννῖπ᾽Β πυ πίαχ οἵ {πΠ6 ασθθκ ΜΟΟαβ πα ΤΈΠΒΕΒ. 



ΒΩ 5ΕΥΕΝ ΑΘΟΑΙΝΗ͂Τ ΤΗΕΒΈΞ. 

6,7. ΟΥ, Ηον. ϑαί. 2,1, 406 ΕἸ] ο᾽1ὺ οὐ Ἰπβιρηῖβ ἰοΐα οαπία θ᾽ Γ 

ΤΌΘ. --- εἷς πολύς : “ΟΠ6 ΠᾺΠῚΟ ΟἿ ΤΊΔΗΥ͂ Π|Ρ5. Νοῖίο {πὸ Τχίαροβιτοπ 

οὗ δηἰιποῖϊς τοσᾶβ. ΕῸΓ πολύς 85 πιδθα Ποσο οἵ. Ηαϊ. 1, 98 ὁ Δηϊόκης ἣν 

πολλὺς ὑπὸ παντὺς ἀνδρὺς καὶ προβαλλόμενος καὶ αἰνεόμενος. ---- Φροιμίοις 

πολυρρόθοις, ἐπ ῥαῤῥ᾽ΐπῃ ργείμεϊεβ. ὅ86 οἡ 961. 

8, 9. ὧν: ἴῃ οα56 Θ408}}Υ δΔααρίθα ἴο ἀλεξητήριος (5.76 61) ἀπα ἐπώνυ- 

μος (ργοαϊοαίθ), “ὙΒοσοῖη τηᾶν Ζθιβ {Π6 Ανουΐοῦ Ῥστονο πογτίῃν οὗ {πὸ 

πατηθ.᾽ Οἵ. 406, Φαπι. 90 Ἑρμῆ, φύλασσε". κάρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμος, ἰ πομ- 

παῖος ἴσθι (“ {τὰ ἴο ἐπα ἔπ γ πᾶτηθ, [ 6 που Πἴ5 αὐϊαο᾽)). 

10 Π΄. 8. τηποἢ ἔῸΓ Τὴν Ρᾶγί ἰο- δ νν, ΠΟῪ ἔῸΣ γΟΊΓΒ. 

11. τὸν ἔξηβον : τὸν ἔξω ἡλικίας, τὸν γέροντα. --- χρόνῳ, ἵπ ψεαγ8. 

12. Διιιγδίμῳ Πιῖβ στγοισῖθ 977 δοάῃ ἰο {{π {ιἰ. “ΤΊΘ. Τοιηατκ ἈΡΡ]165 ἴο 

᾿παϊνίπι815. οὗ θοῖῃ ἐπ οἴαββοβ 7π5ὲ τηθηςοπθῇ. -- πολύν : ῥτοαϊοαδεῖνο 

ἀοποίϊηρ οἴξοοίς, α. 166 κ. 5. 

19. ἘνοΥν ΤηΔη ἴῃ {ΠπῸ ῥυΐπηθ οὗ 11ἴ6, ἤπΆ]]ν, ἴα ὀχρθοίρα ο 40 Πἴ5 

αυῖν ψἰτπουΐ ΤΟΓΓΠΘΥ ὑγοσβ ΠΡῸΠ {Π6 ΚΞ. Ὀ]Θοί. --- ὥστε συμπρεπές (56. 

ἐστιν): ὥστε οἴϊοῃ ἴῃ ἰγασοαν ἴῃ {Π|6 Ξθ6ηξ6 οὗ ὥσπερ ΟΥ ὡς. 

15. τιμὰς μὴ ᾿ξαλειφθῆναί ποτε, ἐλαΐ {Πεῖγ ΠΟΠΟΥΣ πεῦεῦ ὃς εἤασεί. 

ὙΠ θη {πὸ ᾿πῆπτῖνο ἀθποίϊηρσ ΡΌΓΡΟΞΟ Πὰ5 ἃ 5 ]Θοῦ δοσαβαίϊνο, ὥστε 15 

ΒΘΠΘΓΆΙΠν πιϑρᾶ. ὙΠῸ ποίϊοη οὗ λίπάτγαπεο ἴῃ ἀρήγειν Πα 5 ἀΟΙ 1655 ᾿πῆτπι- 

Θηορα 1Π6 οοπβίγποίΐοη Ποσθ. ΕῸΓ {Π6 ΔΡἢΠ ΘΓ βὶβ 566 Ἡ. 89, α.11, 3. ν. 4. 

117. ἡ γάρ: [π6 Δτγίϊο]6 85 ἃ ἀϑθιηοπβίγαϊινθ. Ιῃ Δ ΞΟΠ 5 {ΠΟΤ ἈΓΘ 

ΠΠΠΠΘΓΟΊΒ ΘΧΘΔΙΏΡΙΟΞ οὗ {Π|Ξ ἩοΠουῖο παρὸ ούθὴ ἴῃ {πο αἰαϊοσιιθ. 866 

Η. θὅ9 ἃ, 272 ", Ὁ. 140 ν. 8. --- νέους ἕρποντας (56. ὑμᾶς ΟΡ]. οἵ ἐθρέψατο 
Ῥ6]ον) κτλ, τοΐεη ἠοῖ ογορὲ αϑ ἱπζαπίς ὁπ {}ι6 κἰπα ῃ βοΐ. 

18. ἅπαντα πανδοκοῦσα : υἱζΠ [Π6 τ ρϑίϊ 10) ἴοσ {ΠῸ ΔΓ, ἔπ ΓΘ 15 ἃ 

αἰ οσθηΐ ΔρΡΡΙΙοαίίομ ἴῃ 5656, παν- Πα Πρ ΤΟΥΘσΘ ΠΟΘ τὸ {Π6 ΠΌΠΟΙ οὗ 

᾿ηα ιν! άιι815, “πὸ τολοίε θαγάοη οὔ ἰγαϊπίηρ ἐυεγῃ οπε. ΟἿ. Χρη. “γε5.1, 
18 πάντες παμπληθῆ χρήματα ἔλαβον. 

19, 20. Το. σοηβίγιοο ἢ 18 8 ΘΧΘΙΏΡΙ6 οὗ δηςοϊραίίοι (ρτοίορδῖδ, 
Η. 818), ἴοΥ ὅπως οἰκιστῆρες γένοισθε πιστοί, κτλ. ΖΠεατεα γοι ΠΕ ἐγιιδῖῃ 

5] εἰ ἀ-δεατίπᾳ αἰεπίξεμς ἰο ργουα αηαϊπϑὲ ἐπιὶ5 πεεά!. 

21. καὶ νῦν: Ῥαξδβίηρ᾽ ἔΓΟΠῚ ἃ ΡΌΠΟΙΆΙ το ἥθοϊίοη ἴο {Π6 ργοβοηΐ αἴαϊτ. 

--Ο μέν, ὙΠΟ. ἸΟΡΊΘΑΠν θΟ]Οη ΡΒ Υ]ΓΠ ἐς τόδ᾽ ἦμαρ, πὰ5 15 σογτοΙα νο ἴπὶ 

94.- -εὖ ῥέπει τύχη : “6 ῬΑ]ΆΠοΟ οὗ Τογίαππο 15 ἴῃ ΟἿΓ ἔανοσ.᾿ Τῃ ΗΟΙΊΘΓ, 

πο Ζοιβ ΠΠ{{ {πὸ σο] ἄρῃ Ῥαϊάποθ ἃ πα νγοῖρὴβ {ΠῸ6 ζαΐοβ οὐ τπθη, πὸ 

βιῃκίηρσ οὗ {πὸ Ξο8]6 (ῥέπειν) Ξία πα5 ΤῸΥ ἀθαῖῃ, ἃ5. Χ 219 ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος 

αἴσιμον ἦμαρ. τι ΟἾΠΟΥΙ Δ.ΓΠΟΥΒ, ἃ5 15 ΒΘ ΠΟΓΙΟ, {Π6 ν ΟΥῸ τηᾶν 6 ΔΡΡΙ θᾶ 

αἸοσοπτν. Οἵ. εν. 545 (ἀϑβίσοίοη οὗ ΟΥΧοβ᾽ ἀυτηδιηθηΐ αὖ 8] τη 15) 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις διέφθειρε στρατόν, [] τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. 

22. Βεϊεασιιεγεα α8 τῦὸ μαυε δεεη αἰϊ ἐλιῖ8 τυλῖϊο. 



ΝΟΤΕΒ. 58 

9, καλῶς... κυρεῖ: εὐτυχεῖ, καλῶς ἔχει. κυρεῖν, 10} ΘΠΠΡ56 οὗὨ ὥν, ἴῸΥ 

εἶναι. ----ἐκ θεῶν : “Ὀγ {πὸ στᾶοο οἵ Ηραγνοη. 

24. οἰωνῶν βοτήρ: ἢρστιγαϊ γον, ΠΚο δεσπότης μαντευμάτων ὈρΊον (327). 

Οἵ. διωρί. ΤΟΤ (ΡΠΠο5) ναῶν ποιμένες, ᾿εγ5. 918 κώπης ἄναξ, “τιαδίον οἵ 

{Π6 οὔτ. ῬαυβαΠῖα5 {ΠῸ ἰγάγυθ!]οῦ (3η4 οοηίαυγν Α.:}».} Βα {Π6 οἰωνοσκο- 

πεῖον οἱ Τιγοβίαβ, ἀπα 1 15 ΤΡ ΠΤ τηθηςοπθα ἴῃ {πὸ ἱσασοαϊθβ. 566 

ΘΕΡΘΟΙΔ ΠΥ ΟΡ. “πὲ. 999. 

25. φάους δίχα, τοὐλοιι ἴΠ6 414 οἵἉ ἠφλέ. ---- νωμῶν : “σοππίηρ.᾽ ΑΡογὸ 

(9) ΐουα!ν, μΘσΘ τηθίδα μου 4 }1ν. ΟΥ. ϑοόρη. Ὁ. 7΄. 300 ὦ πάντα νωμῶν 

Τειρεσία, διδακτά τε | ἄρρητά τ᾽ οὐράνιά τε καὶ χθονοστιβῆ. ---- ΤΊΓΟΞΙ 5 ν᾽ 5 

ὈΠΠα, πα Ἰπᾶρσρα Ὀν {Π6 νοΐϊοθβ οἵ {π6 ὈΙγβ ἀπ Ὀγν μδΐ ΠΪ5 τρρύστο; 

το] Ηἷπη οὗ {Π6ῚΓ τπουθιηθηΐβ. 

21. τοϊῶνδε: {115 ΞΠΟΥ ΘΠΪΠ σ᾽ ΟΟΟῸΓΒ 4150 ὙΠ τοιοῦτος, οἷος, Πα ποιεῖν 

ἴπ πὸ ἀγατηδίϊο Ροοίβ. 

28. προσβολὴν ᾿Αχαιίδα (᾿Αχαιῶν) : ἐπήλυσιν τοῦ τῶν ᾿Αργείων στρα- 

τοῦ. (ΟἿ. ταυρείου φόνου ὈδεΙον (44). Δεΐαεαπ ἴα ἤΠθτο ἰδηΐατηοπηΐ ἴο 
Ῥεϊοροπηπεδίαπ, οἵ. 524. 

29. Π|ὼας δεθπ ἰαἰκεεῖ ὁ ἵπ ἐδια πῖχίιε ἀπαὶ πιεαπα πεϊβογιίο ΚΟΥ {ι6 βἰαίε. 

νυκτηγορεῖσθαι : {πΠ6 Ῥτοξοηΐ ἴθηβθ, Βρθακίηρ ἃ5 1 {πὸ πῖσηΐ πᾶα ποΐ νοΐ 
Ῥϑξβοῦ -- πα ἴῃ δος {Π6 θ]Δη Πὰ5 ποῖ γοΐ θη οδυτῖθα οὐδ. Τῇ 

ἀββυτηθα {πηθ οἵ {Π6 οροπίηρσ οἵ ἃ ΟὙΘΘΚ Ρ]ΔΥῪ 15 Τοσι ] ]ν ΘΑΓΙΥ ΠΠΟΤῚ- 

ἵπσ, ἃ Πα ουοπίβ οἵ {Π6 Ῥγϑυΐοιβ πἰσηῦ ἅτ οἵζοπ γουκρα ἰηΐο {Π6 Πἰτη1 5 

Οὗ {π6 ἀδοίίΐοη. ΤΠῸ Ῥοοιπηΐησ οὗ {πὸ “χαπιοπιποὶ αὔΐοσαβ ἰη6 ἢποβί 

᾿Πβίσαϊοπ οὐ {Π|15.--- ΒῪ ἃ παΐαγαὶ ρουβοηϊ οδίίοη {πῸ ἱπίοπαρα οη- 

Βαπσηΐ 15 Ξαϊα ἐπιβουλεύειν πόλει. 

91. σοῦσθε: ξεοο Η. 512 1), 9. 

92. πληροῦτε θωρακεῖα, πιάπ ἐδε ὑγεαςίισογίτ. 

95. τελεῖ: ξαυΐαγο. 

396. κἀγώ, 7 ἐοο. ΤῊΘ ΞΡΘΆΚΟΙ τουθσΐβ ἴο ΠΪπη56]Ὁ δὲ ἐπ οἱοβθ, οπαϊησ 

Πΐβ ΒΡΘΘΟΝ ἃ5 ᾿ο θθρδη 1{. 

91. τούς: τοϊαἰϊνο, Ξθ Η. 27ὅ ΤΠ), οπᾶᾷ. Ἐγθῃ ἴπ ἰϑηθῖοβ πᾶ ἀπᾶ- 

Ῥδοβίβ {ΠῸ τ- ἔουτὴ5 Τηαν 6 πιξρᾶ ἴο ργθυοπί Πϊδίτβ. --- πέποιθα, 7 ἐγιιδέ. 

958. οὔ τι μὴ ληφθῶ: [πὸ Ξἰτοηρσοβί ἔοσπι οὗ ποραίϊγε ζαΐζαγο βίαίο- 
πηοηΐ, Η. 1052, α. 251. 566 199. 

ΤΠῸ οἰ Ζοηβ σῸ ουΐ αὖ {Π6 τὶσηΐ. 

(Β. νν. 839-68.) 

ΜΈΒΞΕΝΘΕΕ (επέευς ἤγοπι ἐΐε ἰε}). ἙἘΤΕΟΘΟΙ ΕΒ. 

40. 7 ὑγίπῳ τοί πιὸ ζγοηι ἐδε αὐπὶῃ βιγα αὐυΐοσες ὁ {]ι6 ἀοίπρϑβ ἐϑετε. ---- 

ἥκω... φέρων : ἴἱπ {Π15 Ἰἀΐοτη ἥκειν ἈΡΡσΌΔΟΗΘΒ ἰο {πὸ ἴοτοθ οἵ ἃ ΠΊΘΓΘ 
ΔΌΧΙΠΙΑΤΥ ΘΓ, ἃ5 80 οἴΐϑθῃ ἔχειν. 



54 5ΒΕΥΝΕΝ ΑΟΑΙΝΒΘΤ ΤΗΈΕΈΒΕΝ. 

45 {ἴ. ΟΟΙΡΑΓΟ {Π6 ΘΟΥΘΙΠΟΠΥ ἀοβοῦθροα Χρη. “4. 2, 2, 9 ταῦτα δ᾽ 

ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, οἱ μὲν 

Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. ΤΉΓΘΟ »ΟὋαΒ γγΟΓῸ οὔθ 

7οϊ πεν ᾿πνοκΚοα ὁ 5.0} ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ, ἃ8 ΠΟΙΘ. 

45. ᾿Εἰνυώ: (Βεϊϊοπα) ἴΠ6 ΘΟ ΡΠ]Οη οὗ ΑΥΤΘΒ ἃπη4 ἀοβίγουου οὗ οἰτϊθβ. 

Ηοπι. Ε 9599 πτολίπορθος Ἐνυώ, 92 ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ΓΑρης καὶ πότνι Ἐνυώ. 

Φόβος ἈΡΡΘΆΓΒ ἴῃ ΗΟΠΊΕΥΙ ἃ8 Ξ0η 8Πη4 αἰζοπάδηϊξ οὗ Ατοβ (Ν 299). 

46, 47. πόλει κατασκαφὰς ἰ| θέντες -- πόλιν κατασκάψαντες. 

49, 80. ΤῊ τηθιπηθηΐοθβ (ΠΟ οοηββίθα 1η ΙοοΚβ οὗ Παῖγν, θΌΟΚΙ]65, 

βοασῖβ, ἀπα {Π6 Κρ, ἃ5 ἴΠ6 ξοῃο]αβί {6115 15) ΘΓ αἰζδοῃρα ἴο [Π6 ΘΓ 

οὗ Λατγαβίμβ, θθοδσβθ ἢ Δ]ῸΠ6 οἵ [Π6 ῬΘΒΙΘΡΘΘΓΒ ---- 50 ἴΠ6 5661 Ατηρῃϊα- 

τὰισξ Πδα φγθαϊοίθα --- τνὰβ ἴ0 Τϑίαη ΠΟΙῚΘ ἔτγοτῃ ἴΠ6 τγᾶσ. ἁ Π1πὸ οὗ ἔπ6 

νος ὙΠΟΡαϊα ΔΠΠπᾶ65 ἴὸ ἢἷβ ἢϊσηΐ, εἵματα λυγρὰ φέρων σὺν ᾿Αρείονι 

κυανοχαίτῃ (Ατΐοπ, {π6 ΠοΙξθ οὗ αἀγαβέμβ, ο] ταίθα Ὀγ Ἠοσηου, Ψ 946). 

Τὴ Λθβομν]αβ Δαγαβίαβ ἰ5 ποῦ ὁπ6 οὗ {πΠ6 ὅθυθϑῃ. --- ἔστεφον : ποίθ {Ππ6 
ἀοξουιρείνο ᾿πηροσέθοϊ ΠΟΤ 8π4 ἴῃ {πὸ ξο]ονείηρ 11Π68. 

51. ἦν διὰ στόμα, ρα55εε] ἐλεῖτ 1Ἷρ5. 
δ2, δ98. ἀνδρείᾳ φλέγων | ἔπνει: “ὈτοαίΠοα πη η]ν ἢγο.᾽ ---" Ἄρη δε- 

δορκότων : ξ66 Η. Τ10 ἃ, α. 159 ν. ϑ8.. Αὄ ανοσίίθ ἔογπι οὐ βχργθββίοῃ ἴῃ 

ΑΘβΟ ν]αβ. 850 Ησῃῃ. τ 440 (οἵ ἃ να θΟΔΓ) πῦρ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς. 

54. τῶνδε πίστις, ἐοη Πγηιαίίοη ὁ ἐδιεβε ἐϊαϊϊπσβ. 'ΤΉΘΓΙΘ 15 πὸ ποβιζαίϊομ 

ὁπ {πῸ ρΡατί οἵ {π6 ΘηθιΥ δθουῦ μαζί ηρ ΓΠΘῚΤ Ρ]ΔΠΒ ἴπ ΟΡΘΓΔΈΟΠ, 58 8 

1:6 ΠΠΘΒΒΘΗΡΈΓ. 

δδ. ἔλειπον : {πΠ6 ἀοβουιρίΐν ἴθηβο ἤρσθ Ὀν ἃ βογΐ οἱ δββι ]] Δ .0Π, 

ΥΉΘη 1 Ἰοῦς {ποῖη, {ΠΟῪ σγοσο οαβίϊηρ Ἰοίβ.᾽ --- πάλῳ λαχών: {παΐ 15, 

ΔΟΟΟΓαησ ἴο {πΠ6 Ροβίτοη ΠῸ Ξῃου]α ἀγανν. 

57. πρὸς ταῦτα: “ἰπ νἱονν οὗ {Π15,᾿ “ἐΠπογοΐοσο. Αἱ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΘΧΡΓΙΘΒ- 

ΞΙ0Π, ΘΕ ΘΟ ΠΥ ΠΘΤΘ [Π6 ἴοπθ 15 ΔΙ ΟΠΙΤΟΓΥ ΟΥ ἀοἤδπί. 

ὅ8. τάγευσαι, με π᾿ εοπιπιαπέϊ. 

59-61. Νοίο {πὸ βίαζοϊ νυν τηουθιηθηΐ δα {1} ᾿ητοπαίϊομ οὗ {Π6856 11Π68. 

60. χωρεῖ, κονίει : {π|5 ἀΟ.Ι]ησ ΟΥἨ ΒΥ ΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ ὑγοΟσβ αὖ {Π6 Ῥθρίη- 

πίησ οὗ 1π6 1ἴπ (τ ἀβυπαθίοη ἃΠπΠ4 ΘΌΠΟΓΆΙΠ]Υ ἃ ΟἸἰππαχ ἴπ 56Πη86) 15 

ΤῊ ΠΟἢ Βοιρηΐ ἔοτ ἴῃ {Π6 ἰδτηθῖο {τπηθίοσ. (Οἵ. 180, 6906. ΤῊ ἈΒΒΟπδ ΠΟΘ 

οὗ {π6 ΠΚῸ οπᾶϊηρβ Πὰ5 15 οἴθοι. ϑοτιηθίϊπηθβ {πΠ6 ἀβυπάθίοῃ 810Π6 15 ἴΠ6 

ποίΐθοσίην ρμΡοϊηΐ, 566 45 ἀΡονο δπᾶ οἵ. ἢ Πα Πἰπὸ Ῥεγδ. 512 ᾿Αρκτεύς, 

᾿Αδεύης, καὶ Φερεσσεύης τρίτος. 

62. Ἑπτὶρίθε Ῥοσγονβ {Π15 Ππὸ 27ε«]. 523. --- ναός : Ῥοίἢ {π6 Τοοσῖο 

ἀπ Ατἰέο ἔοστηβ ἅτὸ Τοὺππᾶ ἴπ ἱσασοᾶν, βοο 2310, α. δ4 ν. 

63. φάρξαι πόλισμα : “Ξἰγοησίηοη {ΠπῸ θα] γα ΚΒ οὔ {πὸ οἰΐα 6] (φρά- 

γνυμι, Ξθ66. Η. 528, 10 4). ΟΥὨ τπακίπρ ἃ Ῥοαΐ {ἰρῃῦ Ηοπι. ε 2806 φράξε δέ 
μιν ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσιν κύματος εἶλαρ ἔμεν (“ ἴο θ6 ἃ σιιατὰ ἀραϊηδῦ 



ΝΟΤΕΝ. Π) 

{πὸ τᾶν ᾽). --- καταιγίσαι: {ΠπῸ ἢγεί πηραπίηρ οἵ αἰγίς 15. “τοτηροβί, ('. 

894 ἀνεμοέντων αἰγίδων κότον. Οἷ. {πὸ Πομπιοτῖο λάβρος ἐπαιγίζων (Ζέφυ- 

ρος) Β 148. 

θΘ4. κῦμα χερσαῖον, ἰαπεί-ισανε. ὙΠῸ βαθβίαητνο θοῖπρ πϑοα ἤραγα- 

ἔν ον, {πὸ δα ͵ ]θοῖνο 15 αἰζδοῃρα ἴοὸ π5{ν ὑπὸ τηϑίαρποσυ. ἘΣΧΘΤΏΡΪῸΒ οἵ 

{Π|5 ΓΘ ΠΙΠΊΘΤΟΙΒ ἴῃ ΛΘΒΟΠΎΠ5, οἷ. ἄναυδος ἄγγελος (82), δίπους λέαινα 

(ΟἸν αθιηποβίσα) ἄῳ. 1208, ἕο. ὝΠΟ Πἰτηϊτηρσ ΟΡ Ποῖ, ἃ5. Ὁ Πὰ85. ῬΘΟὴ 

Ο4}168, 15 οὗ ἃ Ῥίθοθ νυ ὥσπερ, οἷον, τὶς (4 τὶ ἃ 5ὶ, 4 τὶ] ἃ ἃ. Π1} ΒΟΥ Ϊηρ ἴο 

ΘΧΟΌΒ6 ἃ Π ΟΧΡΙΘΒΒΙΟΙ τι566 1ῃ ΔΠ ἱΠΠἸΡΤΌΡΟΙ 56η56. ὥρο 758, 

θὅ. καιρὸν ὅστις ὦκιστος : ἸαἸοιηαῖϊο. ΟἿ. βοῦν ἥ τις ἀρίστη, “ἴ1ἴπ6 Ῥοξί 

ΟΟΥ {ΠΟΙ 15, Ηομ. κ 22, ζο. 

66. ἡμεροσκόπον : ἃ5 ἃ 566116] ἴο 5 ΒΟΥ ΪΟΘ5 ἀυσὶπρ {πΠ6 πἰρηΐ 175 

Ῥαξβθρα. 

ΘΥ. ἕξω, το] κεερ. --- σαφηνείᾳ λόγου : οἵ. 40. 
68. τῶν θύραθεν : 566 199, ΠΟΘΙ οἱ θύραθεν Πα πολῖται ἃΓ6 Ορροβϑί. 

ΤῊΘ ΠΠΘΒΒΘΗΡῸΙ ΡῸΘ5 Ουὖΐ αὖ {6 Ἰοῖτ. 

(Ὁ. νν. 69- 77.) 

ἙἘΤΕΟΘΟΙΕΞ. 

69. Α5 πολισσοῦχοι θεοί (θεῶν ἐγχωρίων ἉΡονΘ 14) Ατοβ, Αἰποηδ, 

8 πα ΑΡΒ το ΔΥῸ ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ πδιηθα Ἰδαίου. 

10. “Ὅπου Οὐγξ86 ἀπ βίσομρ' ΕΤΊΠΗΥΒ Οὗ ΠΥ 5ἰσθ. ᾿Αρά ἃπᾶ Ἐρινύς, 

ΠΟΘΙ ΘΟΠἰ πΠΘα 50 88 ἴο τη ΚΘ {Π6 Ἰαςζου {116 ἸηοΓ6 ΒΡΘΟΙῆο ἴθστη (οἷ. Κῆρες 

Ἐρινύες, 1056), ἃτ6. ΘοΠΥ ΘΓ 16 ὑγοσαβ ἴῃ ἰσαροᾶν. δι. 417 {πὸ ἘᾺΓΙ 65 

ΒΔΥ ᾿Αραὶ δ᾽ ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεθα. --- ΤῊΪΒ. 5016} ΤΟσΟρ 0 ὈΥ 

ἙτΘοΟΙΘ5 οὗ {πὸ Ῥοόοῦνγου οὗ {ΠῸ οασβθ ἰβ ΠΙΡΉΪΥ βσι Ποδηΐ ἴῃ νἱθν οὗ 1115 

ἀΘΙΠΘΆΠΟΥ ἰδίρυ ἴῃ {ΠῸ θ]ὰν (059--7109). ΤῊΘ ἩΘΆΓΟΙΒ οὗ ἐπ Ἰοβύ βθοομπᾶ 

Ῥὶᾶν οὗ {π6 {τ]οσν, {πὸ Οεαΐριι5, νου] Πᾶνθ ὍΘΘΠ νγ6}} ρυΘργθᾷ ἔοσ {Π|5 

Ἰηγοοσδίίοῃ. 

71. μοί 15 {Π6 φἰμῖο4] ἀνθ, ἀπα γέ βίσθηρίμθηβ {πΠ6 ἀθργθοδίϊοῃ 885 

ἃ ὕΠοΙ6. “Εχίγραΐθ ποῖ, 1 ῬΓαν, τὴν οἷΐν τοοῦ Δη4 ὈσάποΠ;,᾽ οίο. 

2. δῃάλωτον : {κ6 πανώλεθρον ργραϊοαίνο, θαΐ τ] ἢ ἃ τηοτο βρθοὶῆς 
ΔΡΡΙΪοαίοπ ἰπ 56η86. 

12, 15. λλάδος [ φθόγγον χέουσαν: ἃ ΘΧΡΙΘΟΒΒΙΟη {παὺ την 6 
ΘΟ ΡαΓρα τὶ {π6 ἔγθαπθηΐ ἀξ οἵ "ον τϑἔθγτϊησ 0 ΞΡΘΘΟΙ, 45 δδ1, 

Ηομι. Α 2349 τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. ΟἿ. διῳρί. 

ΟΘῚ κλύοιτ᾽ εὐκταῖα γένει χεούσας (““ἃ5 1 ΡΟῚΓ ΤῈΥ ῬΓΆΥΘΙΒ ΠΡῸΠ {ΠΕ Ὶγ 

τϑοθ ᾽᾽). --- Ηθ]]οπΐο ΞΡΘΘΟῚ νγὰβ {πὸ αἰβιϊη σι βῃϊηρ τηὰτκ οὐ Ηρ]]θηῖς 

οἰ" χαίο ἃ5 ΟΡῬοβϑα ἴο Ῥαυθαγίβτη. [1015 ἴπΠ6 ᾿πβρίταϊζοη οἵ ἐπ Ῥογ- 

Βίδιι ὙγΔῚ5 {παΐ ἰοϑαβ ΑΘΒΟΉγΠ5, ἴῃ ἰγθαίϊηρ {ΠῸ βαθήθος οἵ ΤΉΘΌΘΒ5 

558 1164 Ὀν ῬΕΙΟΡΟΠποβίδϑηβ, ἴο ἀθριοῦ ἀπ Ἠδ]]θηῖς εἰν τπτθαϊθηθα ἢ 



5θ ΞΕΥΕΝ ΑΟΑΙΝΘΤ ΤΗΕΒΕΝ. 

ΔΉ Π]αἰῖοι Ὀν ἃ πογᾶθ οὗ ἔογοῖ σΠΘΥΒ ; πᾶ {Π6 ΑἰΠοηΐλη βροϑοίδξουβ οὗ 

1Π6 ΡΙᾺΥ ὑπ τ ἔα] ]ν σα ΡΔΌ]6 οὗ οηΐθσϊηρ ᾿ηΐο {Π6 Ξρισγιῦ οὗ βθοἢ ἃ ἢσξοη. 

Οἵ. 110 πόλιν μὴ προδῶτε ἑτεροφώνῳ στρατῷ, 4150 {πῸ Ἰαξί ἴῃγθ6 11π68 οὗ 

16 ΡῬ]ᾶυ. 3 

18. καὶ δόμους ἐφεστίους, απαὶ ἐΐε Ποηιεξίεααϊβ ρμαπίεα ετε, ἐφέστιος, 

“αὐ ἴῃ6 ΠρΆΓΕΙ,᾽ ἃ5. ἃ υἱοῖίπη ΟΥ Βα ρ ΡΠ] απΐ, ἰβ οἵζθη ἢραγαϊ νον πϑοᾶ οὗ 

Δηντησ {πα΄ Π45 Βοί.16 4 ΟΝ. ἃ ΠΟ56 ΟΥ̓ ἤδη] ν (οἴ, πόνοι ἐφέστιοι, 855), 

Δ ΠΟΙ ἴπ6 ΠΟΊΊΞΘ5 {ΠΟΘΙ ΊΒΞΘΙΥ ΘΒ ΔΤ ἐφέστιοι γῆς. 

14, 15. Εὸγ {πΠ6 σοηῃβίγποίοι 566 οἢ 259. ΤῊΘ δοουβαίίνοβ οαρῆηΐξ ἴο 

θὲ {6 ξυιθ]θοΐ, Ξοὸ {παΐ σχεθεῖν στο] 06 ᾿πίγα ηβ᾽{ν 6, “ΠΟΥ πα 156 1 

ἴῃ. 56}. μὴ ὑπεξελθεῖν ξυγὸν δουλείας. --- ζύγοισι : Ρορίϊο ΡΙΌΓΆ] ΤῸ Γ 5ἰπ- 

συϊδτ, 566 Η. 656}. 

ἼΘ, 11. ξυνά, κτλ. ΤῊΘ ΔΡΡΘΆ] ἴο ΟΠ πη ΠΪν οὗ ᾿πίθγοβέ 15 οἤασδο- 

τουῖβο οὗ ασθὸκ πουϑῃὶρ, ΠΠππίταϊθα 85 1Ὁ σοη τ 18}}ν 15 Ὀν {ΠῸ γονβ οὗ 

οἴοσίησβ τὸ 6 μηδ 46 8Πη64 ΤΟΙ 6 Γ5 οὗ Ξδου  ῆοοβ αἰσοααν Ὀγουρηί. ΟἿ᾽ 

180, Χοη. ὅ'γηι. 4, 49 ὧν διδόασιν (οἱ θεοὶ) ἀεὶ αὖ παρέχομαι. 

Ἑ ΓΘ ΟΟΙ65 σῸΘ5 ουΐ αὖ {Π6 τ]ρηΐ. 

Π. ΡΑΚΟΡΌΚΝ. 

ΑΥου ἃ Ὀτγϊθῖ Ἰηΐοσν αὶ {πῸ οΠογθαΐδο, ἔνγοὶνο ἴῃ ΠΌΤΟΥ, Θπΐο᾽ ΠΡΟΙ 

1Π6 βίασθ ἔγοιη {πὸ τἱσηΐ, ἴῃ αἸΒΟΓΟΟΙ 8η4 ποῖ ὙΠ {Π6 πξιι8] ΤΌΓΤΠΔΙ 

ΤΊΔΤΟΉ, οὗ ΒΟ {π6 θοσϊπηίησ οὗ {πΠ6 Πεγβίαπϑ αἰϊογαβ ἃ σοοᾶ ΘχδρΡ]6. 

ΤῊΘΥν σϑιηδῖῃ ἢ {Π6 Ξίασο, δησαρσορα 10} {Π6 ᾿πηασθβ οὗ {π6 σοᾶβ ἴο 6 

566} ἴποσο, Ὁη1] αὖ ἴΠ6 πα οἵ {πΠ6 ἢγβέ ορ᾽βοάϊππθη (566 οἡ 2368) ἔϊ6 

σΠοσιιβ ἀθβοθηαβ ἴο 115 ῬΤΟΡΟΥΙ͂ ΡΪδοο ἴῃ ἴπΠ6 ὀρχήστρα. ὙΤῊΘ βἰπρὶπρ (566 

Η. 1064, 1005) 15 αἱ ἢγετ ν βίπρ]θ νοΐοθβ (45 ἱπαϊοαίϊθα ὃν ἴπ6 βρϑοῖηρ' 

ἴῃ {ηῖ5 δαῖτ), ἀπ 11} [Π6 το] θῇ σαϊηθα ὈΥ ῬΥΆΨΟΥΒ Δ πα Ραββίοηδίθ οαΐ- 

ΟΥΪΘ5 ΘΠ ΌΪΟ5 {Π6 ΠΟΤῈ ἴο ΘΟΠΒΊΡΟΞΘ ἰ{5617 5 ΠΟΙ Θ παν ἴον [Π6 Ῥουοστη- 

ΠΟΘ οὗ Ξίγσορῃο δηα δηςβίσορο, αὖ ἢγβὺ ἴπ ΤΟΙ 8 (5ίγ. 1) πα ΠΠΆΠΥ 

(Ξίτ. 3 ἀπᾷ 3) στ 411 [Πη6 νοΐοοβ ἴπ ἀηΐβοη, ΤΠ ΤῊ ΤΠ ΠΉΪΟᾺ] {Π6ΠῚ6 15 

ἔπ ἀοομπῖαβ (Η. 1125 «,1126 ; α. 902), ἰγραϊθα ποσθ ψ11}} στοαῦ ἔγθθάοιη 

οὗ νατϊαϊίΐοη. Τῆθ οὐἱρῖπα] σοπεβίταϊτοη οὗ [Π6 ἰοχί ἴῃ ΒΟ ῬΞΒΕΘῸΒ 

Ῥεΐπρ ἀποργέαϊῃ, τη θίγῖ 8] ΒΟΠΘΠΊΘ5 ἅΤΘ σίγθῃ ἴοσ (πὸ Ξθοομᾶ δηᾶ {τὰ 

ΒίΤΟΡ ΟΞ ΟἾΪν. 

Τη βυθ͵θοῖ πηαίΐου ΤΠ6 ΡΆΤΟΔ5 πᾶν 6 νἱθυγθα 85 ἃ ᾿γτῖοαὶ ἰγοαϊπιθηΐ 

οὗ 16 {πη ἔασι θα Ὀν [Π6 Τ]ΘΕΒΘΩΡῸΓ νυ. 89-01 ἐγγὺς γὰρ ἤδη, κτλ. 

ΤῊΘ νοῦν βἰρῖβ ἀπα βουπᾶβ οὗ {Π6 ἱπηροπάϊηρ Ὀατ]6 βθθτὴ ἴο {Π6 ἰουτῖ- 

ἤρα ποιηθη ἴο Ὅ6 ΔΙ γεν ρτοβοηΐ ἴοὸ {Π6ῚΓ ΒΘ ηΞ65, ἃ {πον πηασίπδῖνα 

δ]δου]αῖίοπβ ἀπ Ἰνοῖν δοίΐοη ΒΌΙΡΡΙΥ {πὸ ρῖαοο οὗ τϑα] ]βέϊς Ῥγθβθη δ 0 

ἴο {πὸ ἐγὸ οἵ {πὸ βρϑοίδϊου, ἴῃ ἃ ΤΏΆΠΠΘΙ ΟΠ ΔΥα οἴου βέῖς οὐ {πὸ θεδῖὲ 

»Ἰ 
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ἀταπηδίο ᾿᾿τοσγαίΐατο, ἀποῖοπέ ἀπ πηοᾶοση. ὅ'66 {πὸ ΟΠποστιβ αὖ {Π6 Ῥορὶη- 

πῖπρ οὗ Αὐπῳ Πεηνῃ ΚΤ (ΤΠ ΠΚ, θη τὸ ἴ1Κ οἵ Πόγβοβ, {παΐ γοῖ 566 

{π6πὶ | Ρσϊπίϊηρ {Πποῖσ Ῥσοῦα Ποοῖβ ἴῃ {πὸ τϑοοϊ νην Θασίῃ, εἴο.). 

(Α. νν. 785-109.) 

ΞΙΝΟΙΕῈ ΤΟΙΘΕΒ. 

79. μεθεῖται στρατός, {16 αΥπιν 15 ἰεέ σοβ. ΑἋτηθίαρμου ἔτομι Ἰϑε{ϊησ 
Ἦν ἃ πιῖββ:]6, οι. Α 48 μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκεν. 

80. ῥεῖ πολύς, ἐπ γε] ξίγεαπι ροιιγβ. ΟἿ. ὅόρῃ. “πὲ. 129 (οὔ {Π15 ξᾶτηθ 

ΔΤΤΉΥ) πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένου. ΑΘ5ΟΙ. εγξ8. 87 (οἵ ΧοΥχοϑ᾽ 

Βοβ) μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν. --- ὅδε, γοπάίϊεγ. 8414 ΜΙ ἃ σοβίασα ἃ5 ἢ 

ἴΠ|6 ἉΤΤΩΥ͂ ΘΓ δοΐπ}}]Υ ἴῃ 5Ιρ,. ---- πρόδρομος, υγισατεἰ-οοιτδῖπᾳ. ϑόΡΒο- 

ΟἿΘ5. 865 {Π6 ψγοσα οὐ {15 ἁστιην ἴῃ ΠΟΘα]Οηρ ΠΙ] (φυγάδα πρόδρομον, 

Απίι. 107). 

81, 82. Οὐ διρρὶ. 180 ὁρῶ κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ. --- 'ΤῊΘ 

δοσαμη] 10 οὗ ΟΡ 1Π1οῖβ 1 Ἀβο θη ἃ πα ν01}}} 6 πιοῦ τ ἢ ἴῃ ΟἿΟΣ 

ῬαξβαρΌ8. 
89. ποτιχρίμπτεται (προσ-), ἐἰγαιυ5 πεατ. 

85. 1ζε ἃ τεβιβί εββ ἰουγεμέ βπιϊζπῳ ἐλι6 λιι]5. --- δίκαν (δίκην) : Ξ66. Η. 

119 4, α. 160, 2 ἴῸΓ {Π6 5656, ἃη ἔῸΣ [Π6 ἴοτιη Η. 5 "Ὁ, 158 Ὁ; α. 30. 

ΤῊ Τρουτῖο ἃ ἈΡῬΘΔΓΒ ἴῃ 5.68 8 Ὑ76}} 45 1Π [6 ΠΙΆ ΙΟΠΒ, 6.5. μαχανᾷ 

(μηχανῇ) 1592. 
89. ὑπὲρ τειχέων : Ἰοΐπ 1 βοᾷ (βοῇ, μετὰ βοῆς) ΟὨΪΥ. 

90. λεύκασπις : 50 50}}!. «πέ. 106, Επτ. Ῥλοεη. 1099 λεύκασπιν ᾿Αργείων 

στρατόν. ΤῊΘ ΤΟΒΘΠ]Δποο οὗ {ΠῸ ΟΓΩΒ ΓΑργος ἈΠ ἀργός Ττηᾶν Πᾶγθ 

δίνη τὶβθ ἴο {π6 γα το η. --- ὄρνυται : ΔΙ] Ἰπρ το ὁρόμενον (32 8οτ.) οὗ 
[6 Ἰαβύ ΞΡΘΆΚου. 

91. διώκων : ̓ἱπίγδη8. “ΞΡΘραϊηρ. 

94, θεάν: Η. 141 Ὁ; 6. 99, 4. 

95. πότερα (πότερον) : ἱπηρ] γἱπρ ἢ μή; Η. 1017. --- βρέτη : ἀοοσιιξαίϊνα 
οὗ οπᾶ οὗ τηοίϊοῃ. 

96. μάκαρες εὔεδροι: “ὈΪοΞύ οσοπρδηΐβ οὗ ΠΆΡΡῪ 5} γπ65. Τὴ {ππ5 

Δααγοββίηρ {π6 αἰ νη] 105 ἃ 5} 15 ΠΡ 164 {πα΄ {ΠῸΡ τηδὺ ποῖ Ραμ 

{π6 οἰτν ἴο 15 ἕαΐίθ. ΟἿ. 919 εὔεδροι στάθητε, ἀπ 566. οἡ 218. --- ἀκμαΐει 

(ἀκμή ἐστι), ᾿ὁ ἐ5 ᾿ισίι {ἰππε. 

100. Απ ᾿ἰδιηθῖς ὑγὶ πηθΐου, α]50 109. --- ἢ οὐκ: Ξγ πη Ζοβὶβ (Η. 49, α. 10). 

366 202, 1017, ἄε. 

101, 102. “ὙΠ οη, 1 ποῖ πον, 5Π8}} ψγὸ [ ϑῆσαρθ ἴῃ ῬΓΆΥΘΙ ὙΠ 

ῬΕΡΙΟΒ ἃπᾶ υυῖ{Π ΒΟ Ρ}}5 1 ὝΤΠ6 ΡΘΡΙτ5 σαγτῖθα τη {πὸ ῬΑΠΑΙΠ παῖς Ρσο- 

Ορββίοι ἴο ἰηνοξί {πὸ βίδίιθ οἵ Αἴποπα ῬΟ]Ϊα5 15 {Π6 τηοβὲ ῥγοιηϊηθηΐ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ οὗ {πὸ οὐξίοιη Ποτὸ Δ] 6 το. 8:66 αἴ5ὸ οι. Ζ 311. 
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103. κτύπον δέδορκα: 5414 45 17 [Π6 ΞΡΘΆΚΟΙ 88ὺν 1Παὖ ΠΟ ἢ οδαβοα 
[6 βουπα 5116 5668 ἴο ΠΘΆΓ. -- οὐχ ἑνὸς δορός : οἵ. Ηογ. Θά. 4, 9, 59 

ΘΟΟΠΒΌΪΑῸΘ ΠΟῚ ΠΠΪὰ5 8ΠηΪ]. 

105. παλαίχθων : ὁ ἐκ παλαιοῦ κληρωσάμενος τήνδε τὴν γῆν. ΤΉΓΤΟΙΠΡΙΙ 

{π6 ἀταρου (Μαγίϊπβ Δ ΠΡῈ}5) Δη4 {Π6 ἀΥΑΡΟΠ᾽ 5 ἰθοῖ ἢ ΑΥΘΒ νγὰ8 ὕ͵Ὸ- 

δοηϊΐοῦ οὗ ἴΠ6 ΤΉΘΌΔη Σπαρτοί (412). 8.666 4150 οη 139. 

(Β. νν. 110-149.) 

ΕἘΙΕΒΤ ΒΤΕΟΡΗΕ. ΒΕΤΥΕΒΑΙ, ΥΟΙΟΘΕΒ ΙΝ ΟΧΙΒΟΝ --- ΤΗΒΕΕΒΕ ΘΕΟΤΡΒ. 

ὙΥ8 πιβῦ ΞΌΡΡΟΞΘ {Π6 στουρίηρ οὗ {ῃ6 ὁπογθαΐαθ ΠΡΟ {Π6 βίασα ἴὸ 

ΟΟΥΤΘΕΡΟΠΩ͂ ΔΡΡΤΟΡΤΙ ἴθ] ν ἴο {Π6 ΟμδηρΘ ἔγο 51η6Ρ16 γοΐοθ5 ἴο σοι] ηοα 

Ῥαγίβ ἴῃ Β' Πρίηρ. 

112. δουλοσύνας ὕπερ: ΜΙ ἱκέσιον. ἱκετεύομεν γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰς 

δουλείαν ἀχθῆναι. 

115-115. Οἵ. 64, 65; ϑοοίξ, ἡ7Παγηιίοπ 0, 206 ΤΉΘΗ τηαγκΚοαᾶ {πον ἄ85}- 

ἴηρ ὈγοΟΔα Δπᾷ ἔδῃ [ {Π6 Ὀσοκοα ὈΠΠΟΥΒ οὗ {Π6 νγ8σ, [ δηα Ρ] υτηδα ογοβίβ 

οὗ ομϊοἔξαϊηβ Ὀγανθ, [ βοδίπρ 6 ἔοϑπη ἀΡΟῚ 1Π6 τᾶν. --- δοχμολόφων : 

Αὐΐου [πΠ6 ἩοΠΊΟΤΙΟ δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν (Τ' 9597). --- καχλαζει: 

“ 4Ά5}.68, ΤΙΡΡὈ]65, Ὀγαν]5.᾿ 

123, κινύρονται φόνον, ἀπεὶϊ πιιγάετ. ΑἸ οχργθββίοη κὸ {πδΐξ πο- 

τἰορα ἴῃ 89, οἵ. 586. 

124. ἑπτά, κτὰ : ἃ βυθβίδηζινο Π85 ἈΡΡδΥ ΠΕ ὈΘοη Ἰοβί ἔσγοτη {ΠπῸ 

ἰοχί. --- στρατοῦ: σΘΗϊνΘ ΑΥΘΥ πρέποντες ἴῃ {Π6 56η86 οὗ ἔξοχοι ΟΥ ἃ 

ΒΌΡΟΥ] ἴνο. 

125. δορυσσόοις σαγαῖς, τηυἱέΪι ἐφιιίρπιεπὶ ὁ ἱπιρείιιοιις βρεαγβ. ΟἿ. Ῥετξ. 

240 φεράσπιδες σαγαί. ἘΠ. ΗΠ. 1. 188 τοξήρη σαγήν.--- πάλῳ λαχόντες: 

566 88. 

180, 151. ἵππιος ποντομέδων ἄναξ: Ῥοβοϊάοῃ τνγὰᾶβ Ῥαΐίσοπ ἄρὶν οὗ 

Ῥοΐῃ Κηῖρηβ ΔΠα ΤῊΔΤΊΠΘΟΥΒ, ΔΠ6 ΠΪΒ ὕγο ῬΥΤΟΥΪΠΟΘΒ 816 οὔζθη τηθηίοπρα 

τορϑίμοῦ ἴῃ ἱπυοοδίοηβ. ὅ'66 Θβρθοίδ}ν Ατ. δ ῳ. ὅ51 ἵππι’ ἄναξ Πόσειδον, 

κτλ. ---ἰχθυβόλῳ μαχανᾷ: {Π6 {τ]άθηΐ (ΠΑΥΡΟΟΠ) 15 οοποοὶ γα οἵ ΠθυΘ ἃ 85 

ἃ ὙΆΤΠΚΘ ΘΆΡΟη. ἔεγβ. 424 1ῃ6 β]δυρμίοῦ οἵ {π6 ΑΓΑΓ 5 πη [Π6 

θαῖ616 οὗ 5.4] 118 15 ΘΟ ραΓΘα ἴο {Π6 Ξρϑαυῖηρ οὗἩ [ΠΥ 568. --- Ποσει- 
δάν : Η. 97 Ὁ), ἢ. 

139. κήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς, απεὶ πιαπί ε5ι]} ρους ἐδῃ σατο. 'ΓΉΘΓΘ 8 ἃ 

ΡῬΙΑΥ ὍΡΟΙ κηδεστής (το]αἴΐϊνο ΡΥ Π]ΔΥΤΪα 56) ἃπΠ4 κήδεσθαι (κήδεσαι -- κη- 

δεστὴς γενοῦ) {πα΄ οπποῖ Ρ6 ργοβοσυϑα ἴῃ ἰγαηβ᾽αίίοη. Ηδσυτηοηΐδ, ἴΠ6 

να οὗ ΟΔαΠλ118, νγὰβ ἀδαρ οΥ οὐ ΑὙοβ ἀπα ἈΡῃγοαϊίο. 

140. ἅτε: ἥτε (153), ἥ. ὙΤΗΘ 6]Π10515 οὐ {π6 3πη4 ρεῖβ. οὗ {Π6 οορυϊα 

15 ἴο 6 ποίρα, οἵ. 1706 δπὰ 5606 Η. 611}. 

Ρ.. 
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145. λύκειος γενοῦ: ἉΠΟΙΠΟΙ ᾿]ᾺΥ ΠΡΟῸΝ ΟΥ͂β, 5. ΕΠ {πὸ ορ᾿ Πού 

Δύκειος ΟΓῈ Οἰγ Π] ΟΊ ἢν οοπποοίρα ν{Π λύκος “νΟἹ ἢ. ΚΙ] ΥΪν 

ΞΌΡΗ. 4]. ὁ τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ | ἀγορὰ Λύκειος. 

140. στόνων ἀντίτας, τεηιιῖίεν ο77 ἴ 656. σγοαπς. (ἀντίτης, ἄντιτος, τί- 

νειν.) 

149. Λατογένεια κούρα : Αττοιηΐ5. --- τυχάζου, αἰπι. 

(Ο. νν. 150-181.) 

ΞΕΈΘΟΝ ΑΝ ΤΗΙΕΡ ΞΒΤΕΟΡΗΕ. ἸΝΗΟΙΕ ΘΗΟΕΤΞ. 

168. Οἵ. Ηομι. Ε 898 ἢ δ᾽ ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον [ ἐμμε- 

μαυῖα θεά μέγα δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων | βριθοσύνῃ. ---- ἔλακον : λάσκω. 

155. “Απᾶ {ΠῸ6 δἷἱν πη 6 η5 τ] {Π6 ΟἸΔ5ἢ οὗ ΞΡΘδ.5.᾽ 

156. Ἡγλαὲ 5 ἰο παρρέη ἰο οἵ οἰΐῳ, τυἱιαξ εὐἱ!! ϑεσοηιε ὁ 15. 8.66 207, 

1057 ποΐθ. πόλις 15 Βι 76οὐ οὗ γενήσεται ἃ8 ὙΧ6]}] ἃ5 οἵ πάσχει, οἷ. πογοτ- 

{Π6 1655 μι. ε 405 ὦ μοι ἐγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 

158. ἀκροβόλων : ἀκρόβολος. ----ἐπάλξεων : 5606 80. ὙΠΟ ροηϊζίνο 15 ἴῸ 

6 οχρ αἰπθᾶ Ὀγν {Π6 ὩΠΔΙΟΡῪ οὗ τυχεῖν, ἐφικέσθαι, ἕο. 

161-165. Α4πώ ἐλοιι ἤγοπι Ζειις ἀοτῖνϑα, Ὁ ομαβίε ροισεν ἴῃ δαίίϊε, αὐδϑίξον 

97 ὡωατν, ἰαΐε ἐλῃ βἰαπαὶ ὑϊοββοα φιεεα Ὅποα αὖουε {6 εἰΐῃ πα ρτοίεοί {0 

βευεη-σαίεα δεαί. ῬΆ]1ὰ5 15 δα γοββθα, 566 οἡ 487. --- Διόθεν ὦ [ πολεμό- 

κραντον ἁγνὸν τέλος : οὗ. Διογενὲς φιλόμαχον κράτος (128), ἀπὰ ἴογ τέλος 

οη 1028. 

169. τέλειοι τέλειαί τε: οἷ. θεοὶ θεαί τε (86), θεῶν ἢ θεᾶν (94). 

β΄ ((50-187 -- 168-108) 

πον τ ἬΞ Δ Π} 

πος, -Ξ Π ὐΞ αι 

“πολι ᾿Ξ τὰ} 

ΕΠ} - οἰ ξ }[.Ξ Δ} 

δ Ρ  σ} Ξ ἘΠ 

πτις  71..-ΞΙ͂τ, ὦ- τ].-- ΔῊ 

ΤΥ τι Ξῆ ω  ἠνι 

Ρανι  τ νυ [ς}ἕὕὕὐὦῳ] ἘΞ 

1ὴπ65 1, ὅ, 8 816 ἰδτηθῖς, 5 18 Ἰοσαοθᾶϊς (“ἀοηῖς νουβθ, Η. 11114, α. 300, 1), τΠ6 

τοδί ἅτ ἀοομιηηΐδο. --- ἐπάλξεων, σακέων, πόλεως ἴῃ ἴΠ6 Δ {15 ΓΟΡ 6. 416 Ῥγτοποὺπορᾶ 

1 απ Ζθδῖβ, πα {[Ππ6 ἢπα] Ἐν Δ Ὁ]6 οὗ Ὅγκα 15 Βῃογίθπϑα Ὀν {Π6 Βἰαΐαβ (Η. 15 Ὁ, 6). 

--Ἶη τπ6 αῦοτο ποίδιϊομ ἴῃ6 τπᾶῦῖκ 5» Ββίβηϊῆθβ Δ “ΤΑ ΟΠ8] "ἢ ΒΥ ΠΔΌΙ6 (Η. 10τ0, 

6. 286, 3), [πὸ τπᾶτκ Λὶ Ὧπ δἰ βΉΓΕ (ν.) Ράϊιβθ, Οὐ ἃ ἸΟΏΚΘΥ τϑβέ, 85 πιθαβυγοαᾶ Ὀγ {Π6 βῖρῃ 

ῬΙδοθα οὐϑὺ ἴξ (6.5. Βίσορ δ γ΄, 1. 5). 8ξ6ε Ξομιητατβ παημψέμηιϊο απ Μείγίο. 
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1710. ἑτεροφώνῳ: 566 οη 19. 

171. ΟΥ τπὸ ἔοσγπι οὔ 194. -- πανδίκως, ὑγ αἰϊ πιεαης (πάντως), οἴ. 670. 

175. τέ: ὀογγο]αἰϊνο ἴο τέ Ὀθ]ον. -- ἀμφιβάντες : οἷ. πη. Α 517 κλῦθί 

μευ, ᾿Αργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας. Ξαίμι 1235, 2 Α5 {ΠπῸ τηοτιηΐαῖπβ 

816 τουπΠα ὩΡουΐ “ΘΥπβΆ] Θῖη, 50 {πὸ ΤιοΤα 15 του ἀοιξ ἢἷβ ῬΘΟΡΙΘ ἔτομη 

ΠοποοοσιΠ θυ θὴ ἴῸΓ ὄνου. “ΟΟΠΙΡ855 Οοὐἱν Κίαϊο ἴο βανο."--- ὡς φιλοπό- 

λεις: 56. ἐστέ. 

180. ὀργίων : ΟσΟΌΤΥ Πρ 85 1 065 αἸσθοῦν ΑἰΓοῚ ἱερά, {Π6 τνοσα τηπιβί 

8 ἔβκϑη ἴῃ 115 γθβίσὶ θα βθῆβο (μυστήρια). 

ΠῚ. ΨΣΙΕΚΒΊ ἘΕΡΙΒΘΟΖΘΙΟΠ. 

ἙΣΕΟΘΟΙΕΒ (επέενβ 7γοηι {76 τῖ]). ΟἩΟΕΤΒ. 

182-202. ΤῆΘ οπΐουυ οἵ {Π|6 ὑυγοπΊθ ἢ Π85 ΤΟ ]] 60] ἘΠ θοο]ο5 ἔτομη Πῖ5 

ἀαΐ65. αὖ {ΠῸ6 γγ8}15. ΤΠῸ πταῖ] οὗ {πῸ βο] ον [Κ65. ὁπ {ΠπῸ ἔοστη οὗ 

ΤηἸΒΟΡΎ ΠΙβη. ΤΠΪΒ {Π6 ΟΠΟΓΊΙΒ ΤΘΠΊΘΠΊΌΘΙΒ ᾿ϑ θῦ, 5866 712 πείθου γυναιξί, 

καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

1838. σωτήρια: Δα]θοίϊνο. 

184. πυργηρουμένῳ: 506 33. 

185. πρός: ϑΌνΘΓΗηΒ βρέτη. Τὴ ΡῬοΟΘίν 5110} ἈΠ ὩΥΤΑΠΡΌΠΙΘΗΐ 8 ΘΟΠῚ- 

ΤΏΟΠ ὙὙΠΟΙΘ {Π6 ΟἸ͵θοῦ Πὰ5 ἢ αἰγὶ θυῖῖνο οἵ την βοσί, οἵ. 282. 

186. 866 οη θύ. --- λακαζειν : 516 τοοῦ ἃ5 λάσκω (159). --- σωφρόνων 

μισήματα, γοῖι αὐογεϊπαίίοηϑ ὁ 5οδεγ-πιϊηεἰεεϊ Ἰπεη. ΤῊΘ σωφροσύνη ταθϑηΐ 

15 1πῸ τϑβίγαϊηΐ Ὄχοσοϊβοα Ὀν {Π056 ΠῸ ὁ ποῦ ἅ]1Ὸν {Πθιηβοῖνοβ ἰὼ Ὀ6 

ἔγΙρ ΘΠ 6 6, οὐ ἰο οἷν παὐέοσαποθ ἴοὸ {Π6 1} ἴρδγ5. 

187, 188. “ΝοΙΓΠον ἴῃ Δαν υβ ἐν ΠΟΙ ἴῃ ἔοπα σοοα- ΟΠ Θ ΟῚ τηὰν 1 6 ἴῃ 

1Π6 βᾶιὴθ ποσβ6 ἸΠ {ΠπῸ ταθο οὐ Ομ θη.ἢ 

γ΄ (100-179 -Ξ- 114-181). 

εν 

ξ ὧὐ..-7]1 τ Ὁ ΞΊ ΞΕ 

που ἢ ξο χὰ } πε ἘΝ 

ἐλ λο ἐπ 5 ἐλ τ 

τιν ΜΕ Σ ΑΜ ἐπειδὴ Ἀρδο Ἃ 

ΤῊΘ την τη οἵ {η6 ἤἔγβῦ [Πγ66 ἸΙΠ6Β 15 οτοίϊο (Η.-. 1119, αἰ. 801, 5). θὰ [Π6 βίτορῃθ 

Θηβ Υ 1 {πε ΟΠαγαοίουϊβίῖς Ποο γα. πον θπιθηΐ. -- Τὰ {π6 ΠῚ Τοοΐ οὗ ν. ὃ {πὸ τὸ- 

ΒΡΟΠΒΙΟῊ 18 ππηρογίθος, ὍΤΠῸ ΒΟΠΘΠῚ6 ἴβΒ ἀἀαρίοα τὸ {πὸ ἰδχὶ οὗ {Π|ὸ ΕἸ ΤΌΡΙΘ. 
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189. κρατοῦσα μέν, τυλοη 5.6 μας {Π6 πρρον παπαῖ (1.6. γυνή ᾿τηΡ] 1 οα ἴῃ 

γυναικεῖον γένος), ἃ5 ἰΒ ἀρῦ ἴο Ῥὸ {πὸ οαβὸ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. --- θράσος: 

(Ρτγραϊοαίθ, 56. ἐστί) {πὸ αρβίγαοῦ ἴογ {πΠῸ οοπογοίο ἃ5 ἴῃ 128, 

190. δείσασα δέ, απεὶ οπεο γἸσΠιοποεῖ, Ἰποθρίϊνο δου. Π|. 841, --- πλέον 
κακόν, 5111} ποτα οΥ ἃ πνίβαμοο, ΤΆ 6] ν ἘΠ ν Π ΘΠ θρασεῖα. 

191, 192. καὶ νῦν, 50 ποιι", 566 ὁη 321]. -- τάσδε διαδρόμους φυγὰς | θεῖ- 

σαι: “ὙΠ {Ππ086. γΟτ ΤΠΒΠ Πρ 5 [ ΠΙΓΠ ΟΣ ἃ πα {Π|ΠῸτ. ὅθο οἡ 40, ἀπ 

θοὸν βλάβην τίθει (201). -- διερροθήσατε : διὰ τοῦ θορύβου ἐμβεβλήκατε. 

Ὑοὰ πᾶν ΟἸΔΥΠΟΤΟΊΙΒΙν ΒΕ [ὙΥθα ΠΡ ἴῃ {Π 61, 566 οἡ 902. --- κάκην : Ποιιη. 

193. 8566 68. 

201. τἄξωθεν" ἔνδον: ΠΟΙΘῸ οἵ ΟΘΟΥγ86 ὙΠ τ ίοσθποθ ἴὸ {πὸ λοιίβο. 

ΟἿ. 292, Ηοπι. Ζ 490 ἀλλ᾽ ἐς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε ] .... 

πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 

196. εἰ μή τις : πού Θ5βθῃ.1}}}ν αΠΠ ουθηΐ Γγὸπ εἴ τις μή, κτλ. 
197. καὶ ὅ τι τῶν (τούτων) μεταίχμιον, ο᾽" τυϊιαίουεν οσοιρῖε5 {λι6 “εἰ 

δείιυεθη. 'ΓΠΘ. ΔΠΡΥΤΥ ΘΟ Δ ΠΑ͂ΘΙ ΟἾΪΥ ΠΊΘΔΠΒ ἴο 58Υ {παὺ ΘΥΘΓΥῪ ΠυΙηΔΠ 

Ῥοῖπρ πητιβύ ΟΠ οσΙη ἰὼ ΠΟΙ ΡΠ] πη6, νυ ΠΟΥ Οὐ {πὸ τη8]6, {Π6 Τϑυηδ]ο, οὐ. 

ΠΥ ΟΥΠΘΥ 56Χ. --- μεταίχμιον : ἤρτιΓαςγ]ν 4150 (ἡ. 09. (οὐ ὑνν]Πρ}}) ἐν 

μεταιχμίῳ σκότου, “οἷν ΠΥ ΚΠ 6 55᾽ Ρουου]δηῆ. 

198, κατ᾽ αὐτῶν: {Π6 ΡὈ]τ1Ὰ] αἴΐζον {πὸ αἰβισ Πυἶνο τὶς τυ Π 15. 11Ππ|5- 
ἰγαῖνθ ρᾶυίβ ἀθονθ, [Π6 5 πρῚ 47 ἀραῖὶη τη {Π6 Πἴπ6 ῬΟ]ονν. 

198, 199. ψῆφος ὀλεθρία, 5Ξεπέεηοο ὁ εἰεαίῃ. ---- ΘτΟΠΙηρ᾽ 15 ΒΟΥ ΘΓ] ἐἰπη68 

τηθη ]οπθα ἴῃ {ΠπῸ ἰγαρθαϊοβ ἃ5. ἃ ἀρ] Ροναΐθ Του πὶ οἵ ῬαΠἰβῃτηθηΐ, θαΐ ἴπ 

Πιϊβίουῖοα! {ἰπηθ5 Ὁ ΟΟΟτΓΒ ΔΙΠΟ Πρ {Π6 ΟὙΘΘΚΒ ΟἿ]Ὺ 85 {Π6 σϑβα] οἵ Ῥοριι- 

181 Θχοϊ ϑηθηΐ, 5 ἴῃ {ΠῸ ὁα56 οὗ {Π6 τπηρα!]ζΖίηρ ΑΥΠΟΉΪ ἢ βοπαῖον ΠΥ ΟἸ δ 8 

ἃ Πα Πἰβ Τατῖν (Ηαΐ. 9, ὃ). ὙΥΠῚῈῚ {πὸ ργοβοηῦ ραββαρο οἵ. Επιν. Οὐ. 44 

ΟΡ. ψῆφος καθ᾽ ἡμῶν οἴσεται τῇδ᾽ ἡμέρα. ] ΜΕ. φεύγειν πόλιν τήνδ᾽, ἢ θανεῖν 

ἢ μὴ θανεῖν ; 1 ΟΡ. θανεῖν ὑπ᾽ ἀστῶν λευσίμῳ πετρώματι. “Π6 Γαΐ. τη]. 1 

Ῥᾶ55. 56η86 15 ἴο θ6 ποίθα ἴῃ θοΐἢ ῬαΒΒΑΡΌΒ. 

205-241. ΤΟ ἀρὶταίϊομ οὐ {Π6 ὑγου 6 15 πού θα 51}Υ βοΐ αὖ τοδί. ΤῸ 

ΟΠΟΥΊΙΒ ΓΟΒΡΟΠαβ ἴο ΤΠ ΘΟΟΙ65 1π ἸγΥ]08] βγη 5, 46] {Π6 ἀΟΟΠΠἶδ 0 ΤΠ {ἢ Πη 

σοΟμΠἐϊητι65 τ 11} ΒΟΤΠ6 5] 10 }}0 τη οὐ! ΠοΔΊΟΗ. 

204. ἔδεισα: ἃ ΟΠΟΙΤ5 Οὔθη τι565 {Π6 ΒΙΠΡΊΪΆΤ ΠΙΠΙΌΘΥ ΟΥ̓ 156], ἃ 5 

18. ΤΘρῚ ΠΥ ]ν ἄπο Ὅν {Π6 ΘΟΥΥΡΠ Θτι5, ὙΠῸ ΞΡΘΑΪκ5. ἃ5 σορυθβοηίαίινο οὗ 

π6 σποτιβΒ. ΤΠΘ ΒΙΠΟΊΪΔΥ 15 τπιβοα Ὁ} ΕΐθοοΙοβ ἴῃ 202 Δ] σθββίηρ {ΠῸ 

ΘΟΥΎΡΠμᾶθιβ. Η. 038. --- ἁρματόκτυπον ὄχων ὄτοβον, “Λανο-οἰαβλίης οἴη 

ΟΓ οαγϑ. 80} τοαππάδηΐ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ. ΓΒ ΘΟΠΊΠΊΟΣ ἴῃ ἰγαρὶς ῬΟΘίΓγΥ, 

οἵ. θεοὶ πολίοχοι χθονός (110), ἀστυδρομουμέναν πόλιν (221), κτεάνων χρη- 

ματοδαίτας (129). 

205, ΤἼ|.Θ. οἴαθβο ὙΠ ὅτε ΘΧΡ] αἴηβ ἀπ ΘΗΪΑΓΡῸΒ {Π6 ΘΧΡΓΘββίοη 



02 5ΒΕΥΝΕΝ ΑΟΑΙΝΒΘΤ ΤΗΈΕΈΒΈΕΝ. 

ἱπητη αἸ αἴθ] ρυθοθαϊηρ. --- σύριγγες .. ἑλίτροχοι, τυλιγ πς το]ιοεί-ὑοσο5. ΟἿ. 
διρρὶ. 181 σύριγγες οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι, “ΝΟΥ͂ 16 {Π6 ἈΧ]65 5116ηΐ ἃ5 

{πὸν {ὰτη." 

206, 207. ΤῊ σοηϊνο ἀθροπαβ οὴ ἀκούσασα ΡΟΥΘ: ἀπαὶ αὖ {ΠῸ δουπαᾶ 

0 ἡ]ιὲ εἰθερίεββ πογβε-σιιαίἰευς ἵπ ἐ]ιοῖγ πιοιιί]ι5, ἐδε ἥγετνογπ ὑγίαἶδ5. ---- "ΤῊ Θ 

ΟΠΑΓ οἴου βίο ΤΠ ΘίΆΡ ΠΟΥ ἱππικῶν πηδαλίων πο ΟἿΪν πὲ διὰ στόματα ἴο 

τη "Ὁ 1ξ (566 οἡ 64), "ει 15 ἤπΑ ΠΥ Θχρ] αῖπθα Ὀν {Π6 ῬΓΌΡΟΙ πογα {561} 

ἴπ ἈρΡροβί[οη, χαλινῶν. -- ΤῊΘ Θριἐποΐ ἀγρύπνων ΤΟ} 15 ἔΓΟΠῚ ἃ ΘΟΙΠΡΑΤΊ- 

Ξ0η οὗ {ΠῸ τϑβίϊθββ σπαιηρίηρ οὐ {π6 ὈΪ δηα {πΠ6 οοπβίαπὐ σπαῆπρ' ἀπ 

ογθακίησ οἵ ἃ σαᾶαογ. --- Τὰ {Π|5 ΘΟΠΠΟΧΙΟΠ 8 ΟΡ {μοῦ τοίθγσϊηρ ἴο ἐπ6 

πηδίοσϊαὶ (πυριγενετάν) 15 ΘΒΡΘΟΙΆΠ ΔΡΡτΟρΡυϊδίο, οἵ. 949. ἐκ πυρὸς συθεὶς 

ον σίδαρος. Ἔπτ. ΗΙΡΡ. 1224 στόμια πυριγενῆ. 

Α5 τϑραγαβ [Π6 σϑτι5685 οἵ ΤΘΥΤΟΥ ΠΟΙ τηθης]οηθρᾶ οἵ. 161, 159, 122 Ὁ. 

208-244. ἘῸτ {Π6 ἐγ] β] 5 566 οἡ θ77--719. 

208. τί οὖν: {Π15 Πίαῖιβ δηα τί ἐστιν ἃΥ6 Δ] ονγοα ἴῃ {Π6 ἰδτηθῖς {τὶ- 

Πηθέρυ. --- ναύτης : ποία {Π6 ΘΙ ρῃδίϊο ροβίτοπ θοΐοτθ {πῸ Ἰηἰοσσοραίνθ 

Ρδγίϊο!οβ (ἔοσ {π656 Ἡ. 101, α. 282, 2). 

209. πρύμνηθεν : 1.6. φαϊξπηρ [Π6 ΠΘ] πη. --- ηὗρε: σΠΟΙΗΪΟ δουϊβέ. 

210. νεὼς καμούσης, τυλεη ἃ 5}ι10 ἰαδοτξ (ὅταν ναῦς κάμῃ). ὙΤΠΘ ΡῬίορ. 

ἄοοβ ποῖ ἀθποῖθ {1Π16 ῬυΪΟΥ ἴο {παΐ οὗ ηὗρε, οἵ. ἃΌονο ἔδεισ᾽ ἀκούσασα (ὅτε 

ἤκουσα), ἃπα 566 οη 490. 

211. ἐπὶ δαιμόνων... βρέτη : ΟὔΞοΥν 6 ἀρεῖ {Π6 ϑιρῃδίῖο ροβίτοη οὗ 

δαιμόνων. ΤΠΘ σοΙρατβου οὔἴογθα Ὅν Εΐθοοϊθβ 5 ποῦ ΠΟΥ ἄθρτο- 

οαἰρα, ἔου ἃπ ᾿ππᾶρο οὗ {π6 {πΐρθιαγν αἰγὶ τγὰβ Κορύ αὖ {π6 ὑσοὸν οὗ 

{Π6 581}. 

212. τέ σοηπροίβ ἦλθον ἃ πΠ4 ἤρθην. --- ὅτ᾽ : 86. ἦν. ---νιφάδος .. νιφο- 

μένας : [Π6 5])ΟΥΟΓΒ ΟὗὨ Βίοπμϑθβ 816 τηθϑηΐ, ταὶ πα ον ΠΡΟῚ ἃ Ροβίορϑα 

οἰἵν, 566 168, 900. Οἵ. οι. Μ 186 νιφάδες δ᾽ ὡς πῖπτον ἔραζε (χερμάδια). 

ά (205-207 -- 211-215). 

Ξ  ξη ἐὐν-}..--- Δ} 

εὐ τι: ΠῚ} Ξ-Ξ [οἱ ῦ ΟΞ ΕΞ 

ἐν. μων ΝΗ 

ΑΕ Υ ΕΕΎΗΙ 

δ το) τ τ ξΞ  1 - } 

ον τ - ον 1- π-ρ,Ὡ 

Τη 1. 3 ποΐθ ὅτε ὁσουγτίης αὐ {Π6 θΘρΊπηΐηρ ἴῃ θΟΓἢ ΒΙΓΟΡΏΘ δηᾶ Δη ΒΕ ΓΌΡΉ6, οἵ, 10, 

152 ἀπὰ {πὸ ἀητΒίγορ ΐο ᾿ἴπθβ, ἀπ 566 οὴ 390, 
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215. δὴ τότε: οἴΐοη ἴῃ ΠΟΠΊΘΙ, ΟἸΒΘΌ ΠΘΥΘ ΤᾺΤΟ ἃ5. ΘΟΙΠΡ ΤΟΙ ὙΠ} 

τότε δή. - ἤρθην: αἴρειν. 

210. πύργον: τεῖχος, τείχη. --- στέγειν, δ6 ρῥγο0 αηαϊπεί. ΟΥ̓. 294, ἀπὰ 

ΤΟΥ πὶ {πὸ οοπίοχ {Ποτο. 

217. “ΓΗΒ {π0η ψν 11] ΒΌΤΟΙν ΡῈ ἃ οἰ οἵ Πρανθη (γοῖι Πλὰν 58) ; γοΐ, 

ΤῸΥ 411 {παϊἰ, οίο. 

218. τῆς ἁλούσης πόλεος : ΞΌΠΟΤΙΟ ΔΓΙΪΟ]6, ἃ5 ἀθοΟΥ ὁ ναύτης. --- ἐκλεί- 

πεῖν : 80. αὐτήν. ----᾽᾿λόγος : 56. ἐστί (λέγεται). ὙΠῸ βαρ, ὙΥ ΠΙΟΙ 1Π}}}165 

ἐπαῦ {πὸ σοῦβ οὗ ἃ οἷἵν τητβῦ ΡΠ οη Ὁ ΘΠ 1 ΟΠ ΠῸ ἸΟΠΡΘΓΙ 6 5πὸ- 

ΘΟ! !ν ἀοίοπαρα Ὀν ἰἴ5 ᾿ππαθἰαηΐβ, ἀΘ ποθ οχδοῖν {πὸ Ῥοβίτοπ οὗ 

ἙΘοο]65 ἴῃ Πἰβ ΘΟ ΓΟν ΟΞ νυ Ἱ [Π6 ὁΠποσῦβΒ. ΤΠΘ ὈΘ]1ο  νγὰ8 ἃ πιηϊγοῦβαὶ 

9Π6, οἵ. Ἐπιτ. 7το. 25 λείπω (Ῥ οΒΘΙ40Πη) τὸ κλεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς. ] 

ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή, ] νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει. 

ψετρ. τη. 3, 5351 οβχοθββ56 6 ΟἸΏΠΠ 685, δα γἐ1β ΑΥΪΒα 6 ΤΟ] οὔ 5, 

[41 αὐαϊθὰ5 ᾿προσΐπτῃ Ποο βίροίοταδί. 

219-222. ΤΠο πογᾶβ οἵ Εΐθοο]θβ 641] Του ἢ ἃ Ρίοιβ ἀθργθοδίϊοη ἔΓΟΤα 

{π6 σποτιβ, θοΐοσο {Π6Ὶ ἀγριτηθηΐαίνθ ΤΟΡΙῪ 15 σΊνθη. 

219. λίποι: οὈ]δοῦ πόλιν ὈΘ6]ονν. 

220. ἄδε πανάγυρις : “411 {Π|5 σοοαγΥ ΘοΙραῃΥ οἵ Οοαβ,᾽ οἵ {Π6 

βίαίθβ Ὀγ τυ ποῖ {π6 ὁΠπογθαΐδο 5111] σθιηϑίῃη. 

221, 222. ἀστυδρομουμέναν, οὐογγιη, ῬΓΘαϊοα ἐν ποῦν βίδα πης 105 

Ῥοβίἐοπ, ἃ5 1 πόλιν ὑγθῦθ τυ! τη ἔν ]06. -- δαΐῳ τε, κτὰ : “Δ Πη4 115. νν8}} οὗ 

ἴονγοῦβ Πρ θα πυ ἢ ΠΟ 116 το. Ὰ 

220. γονῆς σωτήρος, α βαυΐηῃ οὔ δρΥίησ. (ΟἿ. ὅορῃ. 4πη|. 616 σώζει τὰ 

πολλὰ σώματ᾽ ἡ πειθαρχία. Χοη. “4. ὃ, 1, 98 ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν δοκεῖ, 

ἡ δ᾽ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. --- ὧδ᾽ ἔχει λόγος : “{Ππ5 {Ππ6 ῬΤΟΥΘΙΡ 

Βδίῃ ἴἰ. Α5 τὸ {πΠ6 ΤῸΓΠῚ ἰπίο ὙΠΟ [Π6 ῬΓΟΥΘΙΡ ἰ5 Πόσο ἱπσόνπῃ οἵ. 

“ΝΘΟΘΒΒΙΤΥ 15 {Π6 τηοίθου οἵ ᾿πν πο η,᾿ Δ ηα 566 οη 494. 

220. ἔστι, ἔγιιο, ΥΘ ἔθυσϊηρ' ἴο πειθαρχία γάρ ἐστι, κτλ. 

22 1--229. “Απᾶ οὔ {πη65 Π6 {πΠΐ 15 Π6] Ρ]655}]γ ᾿ῃγοϊνθᾶ 1 ἐγοι Ὁ]6, να 

ουΐ οὗ ΒΟΓΘ αἰβίγθββ, γΠ θη ΟἸοι 5 Παρ ΔΌΟΥ 6 ΠῚ ΘΥ65, 15 τἱσῃίρα. Ἡρτο 

β΄ (219-299 -- 290-299). 

οἱ,  -Ξπ- Υὐὐξξ .-  ΔΕ[! 

ΕΥ σο τ δ. ΞΘ τ} - 

πο ΜΞ ἈΞ Ξε [6 Φ ἍἍ} 

δ ἸΞυ πε 3 ΝΙΝ 
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γγ86 Ππᾶνὸ {πὸ 5} 10 ἴῃ ἃ βίοσπι ἃσαῖη. ΤΠ Βα ]θοῦ 15 οἵ σοῖσβο ἰσχὺς θεῶν 

ΟΥ θεός ἴτοιῃ {πὸ ργθνΐουβ οατιβθ. ὙΠῸ ΟΠ ΟΥτ5 τηθοῖβ Τἴθοο οβ᾽ Δα ΠΟ ηϊ- 

ἰΐοπ ἀθοιιΐ δυσβουλία Ὅν {πὸ γΥ611 ΘΠΌβθη ΡΏγαΞο τὸν ἀμήχανον. τὸν μὴ 
δυνάμενον ἑαυτῷ μηχανήσασθαι καὶ βοηθῆσαι. 

230. σφάγια καὶ χρηστήρια: 566 οη 059. ΟἿ, ΞορΡ|. “47. 319 ({π6 
51 ἴῃ 5660} ἃπηᾷ οαἰ16) σφάγ αἱμοβαφῆ, | κείνου χρηστήρια τἀνδρός. Τῇ 

{πὸ νου. προορᾷ ἃ βοραγαΐθ Δρρ]οαίίοη, {Πποῖν ἀουϊναίΐοι βονβ πὸ 

ΞΡΘΟΙΆΙ πηραπΐηρ (σφάζειν “οαὖ {Π6 Τηγοδΐ,᾿ χρῆσθαι “ ΘΟμ Βα] Δἢ ΟΥδ 6). 

9239. διὰ θεῶν : ΟἸΩ ΡΠ Δ .ΟΆ}}ν Ρ] δορά, “Ὁ 15 {ΠγΟῸΡῊ {πΠῸ6 σοῦβ {Ππδΐ, οἷο, 

235. “ὙΠοβΘ σαί Οἡ {Π|5 Μ011}1] ἔσο 1 ἼΤ]16 ΤΟΒΡΟηβ6 οὗ {π6 

κίηρ οὔτοι φθονῶ, “1 Ἃο πού οή͵]θοῖ,᾽ Π6Ὶ}5 ἴο Ἰπίουργοί νέμεσις. ΟΥ̓. 1Ππ6 

Ἡοιπουῖο οὐ νέμεσις (ΓΤ 150, Ξ 80), οΥρ. εη. 4, 5349 απδὸ ὕδπ θη 

Αὐοπίᾷ ΤΘΌΟΓΙΟΒ ΘΟΠΒΙΔΟΥΘ ὕρυγὰ [ἰηνῖαϊα οδὺΐ 

239, “Ἡρατΐηρ ἃ βίσϑηρσο τηϊηρ]θα ο]Ἱαίζοτ. --- ἀνάμιγα : {ΠοτΡ}} δ 

Δάν Υ, τη ο1ῆ65 {Π6 ποῖ πάταγον, οἵ. 109. 

241. τίμιον ἕδος : 5414 ν11}} τοΐθγθηοθ ἴο {Π6 ἰθΠ}}Ρ165 βἰτπίθα ἐΠοτο, 

οἴ. 108. : 

243, ἁρπαλίζετε: τι564 ἴῃ ἃ βογ οὗ ἸΤΟΠΪΟΔ] ΒΘΟΟΠΩΔΤΥ 56Π86, {Π6 

ὙγΟΤα ῬΤΟΡΟΥΙ͂Υ τπιθϑηΐηρ ἴο ἴα Κο συθθ!ν. 100 ποῦ θὈῈ ἴθ0 ΘΑΡῸΓ ἴο σγϑϑύ 

{πὰ ὙΥ {ΠῚ νυ] ἶπρ ἀη4 Ἰαπηθηίαίίομ, αν 5 ΕΠ ΘΟΟΙ65. 

245-269. Τατηθϊο νουβο5 ἀββϑισηῃηθα ἴο {Π6 ΟΠΟΓῚΒ ἴῃ {ΠπῸ αἸΔ]ΟσῚΘ. ΓΘ 

ῬΙΟποιπορῦ ὈῪ ἴπ6 ΘοΥΡᾶοιβ. ὙΠ το] τἰβιτηθηῦ οὐἨ ἁ {Π|0 ᾿γυῖοαὶ] 

ἔοτιη ἱπα]οαΐοβ {παῦ {πὸ οἴοτγίβ οἵ {π6 Κίπρ' ἴο ομρίδαϊη ααϊοῦ παν Ῥορτη 

ἴο φῬγοάποο βομὶο οἴδοί. Τόσο ἴῃ ΔἸ] θυ μαΐθ νΌΥ568, ἃ8 ΒΘ0 ἢ ἤΘΙῸ, 18 

ἰου θα στιχομυθίας ϑ'΄'ποἢ Ραββα σ 8. ΔΥΘ ΘΌΠΟΓΑΙΠΠΥ τηδυοῦ ὈΥ ἃ σογίδϊη 

ΒΙΟΟΙΥ πᾶ ὈΥ ΞΠΔΤΡΙΘ55 οὗ τορασίθο, θυ ΠΟΤ {Π6 [ΘΙΏΡΟΓ οὗ {Π6 

ΒΡΘΆΚΟΥΒ ἰἴ5Β ποῦ Ῥοβι {νον δου πηοπΐοιιβ. ὙΤΠΘΓΟ ἈΤῸ βΟΟα ΘΧΔΙΏΡΙ6Β οὗ 

{1π15 ἔοστη οὗ αϊδ]οσιιο ἴῃ ΘΠ ΚΒΡΟΓΙΘ. 

245. καὶ μήν, ἔλεγα ποῖν, 5066. ὁῃ. 972. ---γέ: Ὀοοδθβο {Π|8. ΤΘΠΊΔΤΚ 18 
ςοπἢνπιαΐουν οὐ {παᾶΐ ἴῃ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ Πἴπ6. 

γ΄ (238-958 -- 290-941). 

σα. }}ὼ πὰ ὐ ν 

ἘΣ. ἀ τη] ἘΚ ΞΜ Εν τς κυ 

ΣΟ ὐϑ)ν κὸ δ υκδν) νυ 

ποταίνιον ἴῃ πὸ ἀπ βίσορμο ἄοθβ ποῖ βαϊῦ {π6 τηθᾶβασο ΤῊΘ ἴουτὴ ποταινόν, ἴἢ 

Βοοᾶ, τγουἹᾶ Ὅο τηοίγὶοδὶ. 



ΝΟΤΕΒ. δ 

246. ΤΆ γοὰ τηιβὺ Ποᾶτ, ἀμ τη Κὸ ἴοθ0 πλ0}} οἵ ἃ ἀἴβρ]αν οἵ Πιθᾶτ- 
ἵπρ. ΟΕ. 260, 252, 262. 

247. ὡς κυκλουμένων, αϑ ν1{}} 05. ἐπεοπιραβδίπη. ΤῊΘ Ξαθ]οοῖ οὗ ἃ 
Ῥίορ. ἀθβοϊαΐο τὰν 6. οτηϊ θα ὙΠΘ 1 15 πο ἤπιΐο ΟΥ̓ ΘΆΒΙΥ ΒῸΡΡΠ Θά 

ἔγοιῃ ἴπὸ οοπίοχί, Η. 972 ἃ, α. 278,1 ν. 

250. Α Ῥγδομν ]οσν ἈΡΡΑΙΤΘΠτν, Βοιηθυνμαῦ κὸ 352. ὅρα Η. 1032 ἃ, 

ΠΑ ΤῸΓ ἃ 5} 1 ἢ ]ν ΟἸοσθηῦ ἰγθαϊμηθηΐῦ ἤτοι {παὸ ἀἀορίοα ἴῃ {πὸ ἰοχὶ 

ΜΈ. 89, 3 τοϑιη. 1. --- “ΒΒ 5111], βὰν πουρσηΐ οὗ {πο56 {Ππἰπρδ ἴῃ {ΠῸ οἰΐν." 

251. ξυντέλεια : ΞΔ1η6 ἃ πανάγυρις θεῶν ἅθονο (290), τὸ κοινὸν ἄθροισμα 

τῶν θεῶν. 

252. ἐς φθόρον: ἱπεογίοα Π|Κ6 δὴ ἱπίθυ)θοίΐομ, τ {πὸ ἔοτοο οὗ δη 
᾿πηργθοαίίοθ. ὙΥΠΠπουΐ {π6 ὈγδΟμ]ΟσῪ 5θ6θη μθτο ὅόρῃ. ὁ. 7΄. 1140 

οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐ σιωπήσας ἔσει; 

258. πολῖται: ἃπ Δα]οοϊΐνα ΠΟΙ, πολισσοῦχοι, ἐγχώριο. (ΟἿ. ἀνὴρ 

ὁπλίτης (406). --- μή με.. τυχεῖν : Ροοίϊο οοπβίσαοίϊοι ΠΚὸ πὸ ορίαζινο 

οὗ υἱβμίησ, Η. 951 «ἃ, α. 2710. 

254. σέ: ἴοτ σεαυτήν, Ὀδοδτι56 [Π6 ῬΘΓΒΟῚ 15 Υἱθυγθα τηοσο ἔτγομι ἐῃ6 

βίαπαροϊπί οἵ {πΠ6 Ξρθάκουὺ {Ππ8η ὙΠῚῊ τοίρθσθποθ ἴο π6 βαθή]θοῖ οὗ {Π6 

Βοπΐθποθ. Οἵ. ΕἘπγν. ἤλοεη. 491 παῦσαι πόνων με καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 

200. 866 453. 

206. γυναικῶν : ΘΙΠΡΗΔΊΟ0411]ν Ρ]8ο66, “1π τγοτηθη,᾽ οἵο. 

201. ἄνδρας : [Π|6 τοϊοτί ἴο γυναικῶν, αἀὐαρίρα ἰπ οαξ6 ἴο γένος, μοχθη- 

ρόν. ----ὧν ἁλῷ: νἱποῦΐ ἄν, 566 598, 818. 

208. παλινστομεῖς, κτὰ : δυσφημεῖς καίτοι τῶν ἀγαλμάτων ἐχομένη. 

ϑ.6ἢ πΠΡΙ Θαβαμΐ ΓΘΙΠΔΤΚ5 ἃ5 {Π056 1 251, 259, 2517 ἃτὸ 111-5υϊτθα το ἐπ 6 

ΒΌΡΡΙαπΐ αἰττπὰθ οὗ {Π6 ὁπόοσιιβ, Εἴθοςθ5 ἐπ ηΚβ. 

259. ἀψυχίᾳ γάρ: “γ65, Ξ00}) 15 τὴν ζαϊΠρατίθπθεβ, οἷο. 

260. “1 νΊ5}} γοῖι νου] συϑηΐ Πη6 ἃ 5] 1σηΐ ἔανου {πᾶ 1 Πᾶγο ἰο 85Κ᾽ 

(Θταπίὶ ἃ ἢπῖβιι ἴο ΤηΥ Δ5ΚΙη6), οὗ. Ηοπη. ρ 496 εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἀρῇσιν τέλος 

ἡμετέρῃσι γένοιτο. ΑἜ ΟΟΤΏΠΊΟΝ πγὰν οὗ Ὀτϊησίησ ἃ 5. ποτηντηΐα ἴο ἃ οἷοξο 

5 ἴο 85Κ 45 ἃ ἔδνου δαί οαπποῖ Ὀ6 ἡγοῸη ὈΥ ὩΙστιηοπί. 

261. ὙΠΟΙΘ 15 Ροϊηΐ ἴῃ τάχα «ἔΐον ὡς τάχιστα. “ΤῊΘ᾽ ΞΟΟΠΟΙ γοὰ 

1611] τὸ συβαΐ 10 15, {Π6 ΞΟΌΠΟΡ 1 5}4}1} ΚποῪ ψΠΘΙΠΟΓ 1 οδπῃ σταπὶ ἴΐ 

ΟΥ ποῖ.’ ὍὙΠ6 ρΡοίΐθπίϊι ορίαϊζινε 15 πογίαζίνο ἤθσθ, 45 οἵΐζοι, οἵ. 113. 

Οἱ {πῖ5 Ππθ ἃ 50 ῃο] δῦ ΤΟΙ ΑΤΚ5, οὐχ ἁπλῶς ἐσίγησεν, ἀλλὰ μετὰ φόβου 

(58 σου!α ποῖ ΞΙΤΏΡΙΥ ΠΟΙᾺ ΠΟΙ ἴοηστιθ πἰτμοιέ βανίησ ἐπαΐ 5116 γᾶ 
αἴταϊα). 

264. ἐκέινων : Ξ6. τῶν ἐπῶν. --- αἱρεῖσθαί τι ἀντί τινος ἰΞ ἴο ῬΙΤΟΥ͂ΘΙ ΟΠ6 
ἐμῖπρ' ἕο ἀποίμοσγ, θὰξ αἱροῦμαι 5111] τοΐαῖηβ 15 ῬΤΟΡΘΥ Ξ6ΠΞ6, ΠΕΙῸ -- ἀπο- 
δέχομαι. --- σέθεν : σοῃ να οὗ ΞοιΓοθ. 



6060 5ΒΕΥΝΕΝ ΑΟΘΟΑΙΝΒῚ ΤΉΝ ΕΝ. 

206. καὶ πρός γε τούτοις, απεὶ ποτα ἐδαη ἐιΐδ. ---- ἐκτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων : 
ΡΣ Ἰοανίηρ {πῃ βίαρθ (λογεῖον) ἃπα ἀθβοθμαϊηρ ἴοὸ {Ππ6 οτοποβίγα, {16 

ῬΓΌΡΟΙ ΡΪδοο οὗ [Π6 ΟΠ ΟΊ. 

266. εὔχου τὰ κρείσσω, ργαῃ 701 {6 Ῥείίεν. ρατί, ΘΧρ]αἰπθα ὈΥ ψ]δὲ 

ἸΠη 6 α]Ἰαῖθ]ν ΤΟ]]ονγ5 ({παΐ {π6 σοαβ Π6ῚΡ ἴῃ {π6 θα{{16). Κ΄ὍΘΙ ῬΓΆΥΘΥΙΒ 

ουΐπορ οἴουί ἀπα ἔογεϊπ66 οη {Π6 Ρατύ οὐ {πὸ βιρρ]απί. 

2ΘῚ, 208. κἀμῶν, κτλ: καί, ἃ5 οἴζοη, 4415 ἢ Θχρ] πα ίοσυ βίαίθιηθηΐ. 

“ΕἸγβῦ ΠΡᾺΓ ΤῊΥ̓ ῬΓΆΨΘΙΒ, 1 ΒΥ, 8Π6 {Π6ῸΠ γΟΌΓΒΘΙΕ 1 ΨΟῸῈΓ ΥΟΙΠΘΙ 5 

γΟΪΟ65 ΒΟῸΠΕ ἃ ΠΟΙΥ Ράθδῃ οὗ βιιοοθββ.᾿ --- ὀλολυγμός ῬΓΤΟΡΘΙΙΥ οὗ ἴθιπα!θ 

γοΐοοβ, οἵ. ἄχ. 95 ({Ππ6 {πα η κερί νίηρ βοῦ οα ἴοοῦ Ὀγ ΟἸγ δοιηποβίγα [ῸΓ 

{π6 οαρίατο οὗ ΤΟΥ) καὶ γυναικείῳ νόμῳ | ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοθεν κατὰ 

πτόλιν Ϊ ἔλασκον. Ἠοηι. γ 450 (ἃ 5Δογῆοο αὖ {π6 ποῖπθ οὗ Ναβίου) αἵ δ᾽ 

ὀλόλυξαν ] θυγατέρες τε νυοί τε καὶ αἰδοίη παράκοιτις, ὙΥΠΘΙΘ [Π6 5010]. ΒΕ Υ5 

ΟὨ ὀλόλυξαν: μετὰ βοῆς εὔξαντο" εἴρηται δὲ ἐπὶ τῶν γυναικῶν μόνον. --- 

εὐμενῆ : 866 17, ΠοΓα οὗ βοοα νΊ5Π 685 ῸΓ {Π6 5βίαϊΐο. 

269. ΤΠΘ βυρβίαποθ οἵ {πΠ6 Κίηρ᾿β ᾿π] ποῖοι. 15 {Παὖῦ {Π6 ὑγοΊΘ ἢ 

5Π0. 14 Δ αγ6 585 {ΠΟΠΊΒΘ] ν 65 ἴο [Π6 σ»ΟΘΒ 1η ἃ ΒΟ]6 ΠῚ ἃ Πα ΓΟΡΊΪ ΔΤ ΤΠΒΠΠΘΓ. 

'ΤῊΙΒ5 1ΠῚ 1165 ΒΔ ΟΥΙῆΘΘ ἸΠΟΘΙ ΟΥ̓ ΠΆΓΥ ΟἸΤΟΙΠΠΒΆ ΠΟΘΒ. 

210. θάρσος φίλοις : οἵ. 184. --- πολέμιον φόβον : “ἴδαΙ ᾿πβρίγθα ὈῪ 
{π6 ἴοοθ, τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβον (Χοη. (ἴγν. 9, 9, 89). 

271. ἐγὼ δέ: “πον {πθη 1, οἷο. ἘἙἴθοοϊθβ ΗΠΔΠΠΥ͂ ῬΓΟΠΟΊΠΟΘΒ ΠΪ8 

ΥΟΥ͂ ΠΟΤΘΌΥ ΠΟ βοίβ 8Π ΘΧΘΔΙΏΡΙ6 ἴο {Π6 ΟΠΟΙΊΙ5. --- θεοῖς : {π|5 ἀαἴνγο ἀπά 

1π6 οἴμουβ {παᾶὖ᾿ ΓΟ]]ΟΥ Τὰν 6 ἴδκθη αἰσθοῦν ] ἢ λέγω “ ΡΓΟΙΗΪ56,᾽ Βαϊ 

{Π6ΓΘ ἰβ ἀποουίαι Πίν 85 ἴο {Π6 ἰοχί οἵ {πΠ6Ὸ ραββαρὸ 219-278. 

272, 2138. Μασγΐουβ οἱαββ65 οἵ 1ῃ6 {αΐθ]ατυ σοᾶβ. ΟἿ, 4. 88 πάντων 

δὲ θεῶν τῶν ἀστυνόμων, [ ὑπάτων, χθονίων, ] τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἄἂγο- 

ραίων, [ βωμοὶ δώροισι φλέγονται. ὙΠΟ ᾿πίθπίϊοη ἴπη ΒΟ ῬΑΒΒΑΡῸΒ 15 

ταῖΠου ἴο ΘΠ 51Ζθ {πΠ6 ποίϊοη οὗ θα ῃδιιβίνθμθββ (πάντων) {πῃ ἴο 5ιιρ- 

βοβύ {ῃ6 ΠᾶΠΊΘΒ Οὗ ΔΠΥ ΡΥ ΟΙΪΑΥ ἀΟΙ 1165 ΟΥ ἴο σῖνγθ ἃ βίγι αν ἸορΊΟα] 

ΘΗ ΘΓ ΙΗ. 

273. ΤῊ 56η86 8 {Π6 ΒΆ1η6 88 1 τοῖς ἀπό τε Δίρκης πηγῆς ἀπό τε 

Ἰσμηνοῦ ΟΥΟ ὺυϊτίθη, “το {πο86 οἵ ΤΊτοθ 5 Τοαπῦ πα οὐἨ 15πΊ6Πιι8. 

ὙΥΠοίΠοΣ {πὸ ἰοχύ σίνθη θ6 τὶρηῦ οὐ ποῖ, {Π6 σοί σ ΟἿ] 00 15 ἃ πΒ14] ΟΠ6 

ἴῃ Ῥορίσυ, οἵ. 1032. ἀπα οἡ 8600. --- ἀπό: ΘΟΙΠΡΑΓῈ ἴῃ [δΐ., τς. Ο΄. ὃ, 2 

Ραβίου ἃ ΑἸΠΡΉΌΓΥΒΟ (1.6. ΑἸΠΡ ΤΥ 81π85). ἘὈγοθιηοϑῦ ΔΙΠΠΟΠΡ 

{Π6 σοᾶβ ποῦ τηθαῃῦ νοι θ6. ΑΡΟΙ]]Ο ἸΒΠΊΘΠ 118. 

2714. εὖ ξυντυχόντων: ἢν εὖ ξυντύχῃ (τὰ πράγματα), 566 οἡ 247. 

215. αἱμάσσοντας: 580. ἡμᾶς, {πὸ Ῥ]ΌτΑ] Ῥθοδτιθο {Π6 ΒΡΘΆΚΟΥΙ {ΠῚ Π ΚΒ 

οὔ ΠΠΠΠΠηρσ [Π6 ν ΟΥ̓ ἴπ ΘΟ Ρ ΠΥ ΜῈ {πὸ οἰ ΕΖ 5, ἃ Πα πού ΒΙΠΊΡΙΥ 88 ἃ 

ῬΘΥΒΟμΙ δοΐ οὗ 115 οῃ. ΤῊ βρθοΐδτον τ]ρηῦ ΡῈ σου ηΔοα τΠῃαὖ Ἐΐοο- 
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οἷο5 σου ποῖ 6 ποτ ἴο ἴακὸ ραγὶ ἴῃ {πὸ {ΠᾺη ΚαρΊν!ηρ [ῸΥ νἱοΐουν 

αἴ 4}]. 
ΟΥ̓, 218. θήσειν : ἴον ἀναθήσειν, ΟΧΡΙΑΙη6 4 ΣΡ τᾶ ΤῸ]]Ο 8. ΟἿ. 

4. 511 (16 ᾿πβουὶρέϊοη ἔογ {Π| 5Ρ0115 ἔγομι ΠΠ1π|}) Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ 

᾿Αργείων στόλος | θεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καθ᾽ Ἑλλάδα | δύμοις ἐπασσάλευ- 

σαν ἀρχαῖον γάνος. --- στέψω : 566 δύ. 

279. φιλοστόνως, σίυίπς τῦαν ἰο 5οῦϑ. 

280. ποιφύγμασιν, ὀἰϊιῤῥεγίηῃ3. 
281. 866 98. 
388. τὸν μέγαν τρόπον, ἴπ ἐπε σγαπαὶ ξἰγἱε οἵ νγᾶν, οἷ. οὐ σμικρὸν τρό- 

πον (405). ἘῸΓ {Ππ6 ἃγί]016 566 208, 218, 224, ἄς. Αΐογ σοδαϊησ {Π6 

9ηα ορβοάϊαμη {πὸ βίπαθηῦ Ὑ1}1 Ποραῖ πὸ ἔυΤΊΠΘΙ ΘΟΙΠΠΠΘΠΐΑΤΥ Ὁ τὸν 

μέγαν τρόπον. 
285, 286. “Ηυττγίηρ ΠΟΓΆ]45 Δ Πα 5} πιβ]ησ γοτα8.᾽ -- φλέγειν : 

ἱπίγαπβιζῖνο πα ᾿ΠΡΟΙΞΟΠΔΙ, οἵ. ξυντυχόντων (214), “Δ η6 411 θ6 8-]4Ζ6.᾿ 

-- χρείας ὕπο: “ἴῃ {Π| 5ἴτβββ οὗ πθϑᾶ." ὑπό νὶτἢ [Π6 σαηϊτῖν οὗ ἃ {πϊηρ 
ΤΔΥ ἀδποῖθ οϑιιβθ, ἱΠῆπ 6 ποθ. 

ἘϊΘΟΟΙΘΞ σΟῸΘ5 οὐ. 

Ιν. ΕἸΚΘΤ 5ΤΑΒΙΜΌΜ. 

ὙΠῸ ἐἤοσιιξ, πον βία οποῦ ἴπ {Π6 οτοΠοβίγα, σῖνοβ συ ΐοθ ἴο 15 Ῥγαγοτ- 

7] αηχῖθίν ἴῃ σ᾽ ΟΠΊΪΘΓ ΤΠ ΑΒΈΓΘ5 [Π8η ὈΘΐοτθ, ἃ5 1η6 Κίηρ πα φη]οϊηθά. 

Αἀαρᾶ ἴο πο εἰγαὶπβ οὗ βιρρ]]οαίίοη ἅτ υἱνα ἀθβουρεννο Ρᾶββαρθξ, 

αϑαΐη οἴθοιϊ νον δα γοββθα ἴο {Π|6 βρθοΐδίοτ᾽ 5 “" ΞΡ ΓΙ τΠ8] υἰβῖοπ. 

ΟΘΥ. ἘῸῚ ἰπ6 ἴογτιη οὗ {π6 βοπίθποθ οἷ. 2206. 86}. μέλει μοι, φησίν, 

ὧν εἶπεν ὃ Ἐτεοκλῆς, ἀλλ᾽ ὃ ἐν ἐμοὶ φόβος οὐκ ἠρεμεῖν με ποιεῖ καὶ ἡσυχά- 

{ειν. 
289. ζωπυροῦσι, τεζίπαϊε. ὙΠῸ ἀαπηοηϊτοπβ οὐ {Π6 Κἰπρ' πᾶνθ ποῖ 

Θχεϊπρτηθα {ΠῸ ἢτοβ οὗ ἀτοαᾶ. Οὐ. ἡψ. 1034 ζωπυρουμένας φρενός. ΤῊΘ 

Ετβὲ ἴῆτϑο 11π685 οἵ {π|5 βίαβίτητιπη ἅτ 6 ΡΘΟΙ ΠΑ ]ν ΑΒΘ ΘΔ ἴῃ ΟΠ αγδοῖρσ. 

290. τὸν ἀμφιτειχῆ λεών, Ὀαΐοτο ἐλε λοξέ αδοιιέ ἐδ τραἱΪ. ΤῊ δοοιιβᾶ- 
εἶνα αὐΐοῦ ζωπυροῦσι τάρβος ἴπ ἴΠ6 56η568 οὗ ταρβοῦσι. ΟἿ. ὅορ!ι. ΕἾ. 122 

τίν᾽ ἀεὶ τάκεις ὧδ᾽ ἀκόρεστον οἰμωγὰν τὸν. .᾿Αγαμέμνονα; (τάκεις οἰμωγά» -- 

οἰμώζειΞ5). 

290-294. ὡς πελειάς τις δέδοικε δράκοντας ὑπὲρ τέκνων λεχαίων. ΤῊΘ 

Ροθίϊς ἀσσαπροπηθπέ οἵ ἴΠ6 τγοσᾶβ ἰδ ἃ ΠΆΡΡΥ ΟὁΠ6, ἔουτηϊηρ᾽ ἃ5 ᾿ξ 4065 ἃ 

ΟΠΐαβσαιβ τι ἐπ Ῥγθυΐοιβ οἴδιιξθ, ἃπα ἔπσίῃου ὈΥΙησΊηρ ἰηἴο Ππιχίαρο- 

βἰ τίου ἔπ6 οοπίγαβίθα ἰθστηβ, δράκοντας --- τέκνων : λεχαίων --- δυσευνάτορα. 

- πάντρομος πελειάς : [{π ἴη6 Ηοπιοτῖο τρήρωνα πέλειαν (Ψ 859). 
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298-900. ΟΥ̓. 158. 

904, 905. γαίας πέδον : ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ῬΟΙΙΡΉΓΑΒΙΒ ΤΟΥ γαῖαν, ΠΟΠΟΘ τᾶσδε, 

τ 1116 {Ππ|ὸ δα]θοίνεβ σοπΐοστη ἴο πέδον. ΟἿ. γ. 1 χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν 

ἥκομεν πέδον. ---τᾶσδε: φσοηίίϊνο αὔθ {Π6 σοτηραγαίϊνο ἄρειον, γοΐ νγ8 

ΤΊΔΥ ἰγαηβὶαίθ “μα Ὀοέΐζου ἰδ πα ν01}}} γθ θβχοῆδηρα ἴον {Π|5 1 566 ὁ 

96 «πᾶ 218. 

509, 510. εὐτραφέστατον πωμάτων, κτλ, τ: λοιεξοπιεδέ οἵ αἰΐ 5ιρεεέ τραΐεγ8 

ἐμαὶ οξεϊάοη τοῖϊς, ϑίο. ---- (ησιν: οἵ. ἢν. 812 ἕησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον 

ῥέος. ἘῸΤ {ΠπῸ ΞΙΠΡΊ ΑΙ ΠΌΠΟΙ Πότ Η. Ο07, α. 1595 “. 1. --- Ῥοβοίοῃ 

Ῥγαβι θα ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ΟΥ̓ΘΓ {Π6 54] 568, θαΐ νγὰβ {Π6 σῖνο οὗ ἔγθβϑῃ ἔοπηΐβ 

Δ.Πα ΞΡΥΪηΡΒ, ΗΒ ῬΓΟΥΠΟΘ Ππ|5 ΔΡΡσΟϑο ησ ἴο {Πα οὗ Οοθαπιβ. Ῥ]δΐο ἀΝ 

τορυθβοηΐβ Πΐηι ἃ5 ῬΡτοσποϊπσ ἴνγοὸ Τοπη ἴα] η5 ἔτουη {Π6 ϑασίῃ 1π {ΠῸ 1516 οὗ 

ΑἸἸαπεβ ((Υἱΐας 115 Ἐ). 

511. ἸΤηθύος.. παῖδες : [Π6 τίνετβ. Ηθβ. 7. 867 ποταμοὶ καναχηδὰ . 

ῥέοντες, | υἱέες ᾽Ωκεανοῦ, τοὺς γείνατο πότνια Τηθύς. 

[ Ὁ. Γ᾿ 

ἃ ἄν τς . ΟΣ ΝΩ 

- 

α΄ (281--902 -- 909-920). 

δ πΞ 92] 5. τὸ χων ἥδ ΞΡ Ὶ ολ ταμ 

ΣΟΥ ἢ γε Ὁ ΞΘ ΞἙῸ 

σ ἘΠ ἢ --- [ΞΟ εν ΠΕ Ευ 

Ὁ ΝΕ τ} -- πον ἥν . 1 ἘΞ 

ὅδε τευ τ ἢ 5 Ξ- Ὁ ἀν πρ ΒΞ ι :1 :-Ὀ ΟὟ ἘΣ 

ἘΣ ΥΒΝ ἢ Ξῆδνν ἘΞΞ δεν λψὶ. 

ἘΓΡῚ αι ΞΕ ΝΕ μ 

νι χε ἤν τίν! Ἐξ υοσο 

ρει δ 

19 Ἐς ' α Ἐλ 

ας ὦ “αὐ ὦ ἢ} 

Σ Ἐς αν Ξε 

-ωυ! ι- Ξε ΞΟ ι. 1.- ΟΞ ΞΕ 

Ξυ Ὁ] Ε- Ιλ 

γντ τθ6 Ἔχοορίϊοη οὗ {πὸ ἰδιηῖς τηονοιηθηΐ ἴῃ [Π6 ἔγεί εἶχ 11πῸ65 οὗ (ϊ8 απὰ {Π6 

ΙΔβὲ εἰχ οὗ πὸ {μϊ|τὰ βίσορμε, ἴῃ σγο]6 βίδβίπηθτη 15 Ἰοσδοθαῖς. -- καρδίας ἴῃ 1ἴπθ 2 οὗ 

186 Εἰσόορῇξ τηὰπεξῖ ΔΡΡασθ: ΤΥ ὍΘ ῬΓΤΟΠΟΙΠΟΘα καρδμας, ἀπὰ Ὀἰπαάοτγῇ Πδ5 ἰηἰσοαπορα 

κάρζας (Δ60]16) ᾿πίο {π6 ἰοχί. ΟἿ. {Π6 ΕἸ ΠΉΠ]ΑΥ σα οὗ ποταίνιον (239). --- ἐμβαλόντες 

πη]. 11 οὗ 1π6 δη Ἰβίσορ ἢ 15 τηθίγῖοαὶ, Ὀτπὲ ἄοο85 ποΐ οουσθερομπᾶ. ἐμβάλλοντες τουἹᾶ 

βἶνϑ 86 γθβρομῃδίομ, Ὀαΐ 116 δουύϊβῖ ΒΘΘΙῺΒ ΤΟΥ͂Θ ΠΑΪΌΓΑΙ, 

"νι .. 
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912. πρὸς τάδε : [ἰκ6 πρὸς ταῦτα (7). 
519, 9514. τοῖσι μὲν ἔξω | πύργων : 5ἴποο {Π6 Δ η{1{Ππδίϊο ἴθυτη τοῖσδ- 

πολίταις ΟΟΟΙΤΒ ἴῃ 1Π6 58 Πη|6 Οἴδιιβο, {ΠῸ βθοοπᾶ οἴδιιβο (318) 15. ἰηίτο- 

απορα Ὀν καί ᾿Ἰηδίοδα οὗἉ δέ. 

915. καὶ τάν: {Π656 ψΟΥβ ΓΘ σΌΠΟΓΑΙΠΠΥ ΒαΡΡοΟΞοῦ τὸ ΡῈ οογγαρύ, 

Βαΐ {πὸ ἰοχύ 848 1ὑ βίβη 15 15 ἃ ποῦ ᾿πηρ Ο551 016 ἈΥΤΑΠΡΌΠΙΘΗΣ ἴῸΓ τὰν ἀνδρο- 

λέτειραν καὶ ῥίψοπλον ἅταν, 506 ὁπ 800 (τέ). --- ἄταν τηϑν "Ὸ ἐγαῃβὶ αἰορᾶ 

Ῥαπῖοα θυ, ἴῃ νῖονν οὐ {πὸ 1ᾶθα οὗ ᾿πξαϊπδίοη {πᾶ αἰνγαν 5 ἀπο ] 165 {Π6 

νγοσα. ἄτη ᾿Ιὰβ ἃ θῖν σὶρ ΔΡΡΙΙοδίϊοη ἴῃ ἱσασοθαν, 1 πὸ οοηδβίαπί 

ἘΠΡΊ5η) Θα ἱγ ἃ] ηΐ. 

919. εὔεδροι.. στάθητε, ξίαπαὶ δὴ γοιιτ ζαϊν 5]ιγίπεβ. 

9520. ΤῊΘ ἀδίϊνο 15 οα 158], “Ἰηον θα ὈΡ ΟἿἿ γα  ]ΠἸπρ γοΐοθ οὗ Ργαυ ου.ἕ» 

921-991. οἰκτρόν, 50. ἐστιν, 5 {π6 φῬγϑαϊοαίθ υτἢ βαθ͵θοῖβ ἴῃ {Π6 

᾿πῆπιτνγο [ΟΥΠὶ (προϊάψαι, ἄγεσθαι), τπιη1}} {ΠῸ οοπδίσποϊίΐοη ἔγθοβ 156] 

Πα Δ ἱπαθροπαθηῦ νοΥὉ ἈρΡΡθδγβ, βοᾷ (390). 

521. ἀγυγίαν: (16 ποτά, οὗ ἀπκπον οἰστηο]οσυ, ἀοποίοβ τϑιηοίθ 

Δ Παυϊίν, Γεγ8. 57 τὰς ὠγυγίους Θήβας (ἴῃ6 Ἐρνρίίδη οἰτν), ἰδ. 914 τὰς 

ὠγυγίους. .᾿Αθάνας. 

ϑ2ῷ. ᾿Αἴδᾳ προΐαψαι : ἀποίπον Ἡομοσῖο ΤΟμΪ Πἴβοθποθ (Α 9), ἃ5 ἄθοΥ 
χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν, ἄροισθε κῦδος, Ἀπ γ ΥῪ οἴξΐοη ἴῃ ΑΘΒΟΠν 18. 

929-925. ψαφαρᾷ σποδῴ, κτλ : “ἴῃ ΟΥΓΙΠΙ ΠΡ Ἀ5Π65 ΡΣ {Π|6 τπᾶπ οὗ 
Ἀσπδοα ψἱἢ Ἡρθανοηβ οΘοηβοηΐ Ἰσποιηϊ που 5]ν 1α͵α. σποδῷ ὙΠῺῊ περθο- 

β΄ (821-382 -- 888-844). 

ἘΞ 5 -- ᾿,1 Ι.-.. ἘΞ ΒΩ ἘΞ 

ἔλυ ΞΞ των] 1.... [ Ξ ὦ [τ ὯὩ}} 

ΠΕ  τ7Ὸ0.}.- ι)}ν Δ] 

τ σσυ {Ξ ν᾿ 4 |ΞΞ ΟΣ τυ πετοῦν] 

δ || τ} ΠῚ ἘΞ ΊΛΩΙ 

-ΠΠΠ ᾺΓ εὐ - 0 ΤΥ [1Ξ: ΟῚ 

τ λι: ε-- Ἐξτα τ γε τ - κῸ [1 Ὲ. 2 1} 

:-- [ΞΞ: ΓΞΞ τ [5 ὰΔ!} 

νυ ὙΕΕ ΞΕ }- ττ}[.Ξ ΞΔ 

10 ΠΝ τ ες ΟἹ. τ} .-- ΔΛ} 

τ ξι] ΞΔ 

ΠΝ ΠΡ ΠΣ} ε- ΞΞΉΝΙ 

νέας ἴπ 1. Τ οὗ 1Π6 ΒίΤΟΡΗΘ 18 Ῥγοποιποθα τυ] ΒΥ ΖΘΕΙβ. 



τὸ ΞΒΕΥΕῈΝ ΑΟΘΟΑΙΝΘΡΤ ΤΗΕΒΒΕ5. 

μέναν, ὈΘοδτι56 το 15 {Π6 Τοτοπηοξί οἹοτηοπί οἵ ἀθβίσποίϊοη ἴῃ {Π6 βϑοκιησ 

οὗ ἃ ἴον, 85 811] ἀθβουιρ (05 ΤΘΟΟΡΉΪΖΟ, οἵ. 9542, 222, 454, ζο. --- ἀνδρός: 

ἴῃ ἃ οοἸ]θοίϊντο 56Π86. --- θεόθεν : [15 οἵ ΘΟΌΓΒΘ. ᾿ΤΡ]165 ἃ 8 ἐπδΐ 

Ἡοᾶνθη ΤῊ8 Ὁ ποί σὶγο 15 Θομβοηΐ. ΕῸΓ [Π6 ΤΌΣΩ 566 οἢ 841, «πα οἴ. ἐκ 

θεῶν (35). 

926. τὰς δέ, απαὶ ἐξέ τροπιεπ, εἴθ. Α φροβίασο 15 πῃρ] 16 Ὁν Π15 τηοᾶθ 
ΟὗἨ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΠ, 80 ἃθονυΘ σι τοὶ μέν (295), τοὶ δέ, τοῖσδε (3117), «πᾶ 

οἶΐθῃ. Τῇὴθ Πνοὶυ δοίίοη οὗ ἃ ασθθκ ΟΠΟΓΊΒ τητιϑῦ ΔΙ 5 θ6 ῬΟΥΠΘ ἴπ 

τη ηα. 

928. ἱππηδὸν πλοκάμων: [Π6 σοηϊῖνα οἵ {π6 ραστὲ (δ Κθη Βο]ᾶ οἵ 

πὶ ἄγεσθαι. ΤῊΘ οαρίϊγοβ Δ΄ΓΘ ΘΟΙΠΡΑΙΘα ἴο ΠΟΙΞ6Β 16α Ὀγ {Π6 ἴΌΤΘΙΟΟΚ, 

οὖ. διυρρί. 450 (ἃ Ξυρρ!δηΐ ἀταρσροα ἔτγομι {πΠ6 8118417) ἀγομέναν ἱππηδὸν 

ἀμπύκων. ἡ 

990, 591. “ὙΠδ οἱτν νγ8115 τηϑᾶθ ἀθβο]αΐθ, [ἰ 116 τ ἢ οοπἔαβδα οΥν] 

186 ντοίς θα ῬΥΪΒΟΠΘΓΙΒ τηθοῦ ἀρ Ὸ 1 ὑγΟΥΞ9 ἴΠ8η ἀθαίῃ."--- τη λαΐδος : (ληΐς 

“Ῥοοίν ᾽) [πΠ6 πουρῃῦύ οὗ {πὸ ρεγβοηϑβ 15 Ὁρροσιπηοβί, οαρίϊγ68 “ οὗ 811] ἀρϑβ,᾽ 

85 1Π6 ΞοΠο αβέ βυσροβίβ ἴο Θχρ] ἴῃ μιξοθρόου. --- ὀλλυμένας : ποῦ οὗ ἀοείῃ 

ΠΘΟΘΒΒΆΤΠΥ, θαΐ οὗ Δῃν ΤῊΪΒΟΓΔΌ]6 ἔαίθ (πορθουμένας, 56}.). ΟἿ. Ἐπτ:. 77εε. 

914 (οαρίϊνε Τσοδη σΠοσι5) μεσονύκτιος ὠλλύμαν. 

992. προταρβῶ: ἴπ6 ΟΠΟΙΙΒ δΔηοἰραΐθβ 85 στϑὰ] {π6ὸ ΟὈ]θοΐβ οὗ 115 

ατοδᾶ. 

999-985. Τοχέ δπα ᾿πίοσργοίδίζοη οἵ {Π15 αἸΠου] Ὁ Ῥάββασθ 8Γ6 5Ὲ}- 

76οἴβ οὗ ἀϊβραΐθ. ΤῊΘ ΞΘη56 ΘΟΙΏΤΠΟΙΪΥ αἰἰτ] θα θα ἴο 1, 45 10 βίδπαβ, 15 

Ὑ611 σίνγϑη ἴπ ΡῬ] ΠΡ ΓΘ 5 υϑβίοι : “ΑΠά ρΡἱΐθοιβ Ἢ 15 ἔοὸῪ ἴποϑθ Ποβο 

Σου 15 ἔσθβῃ, [ Ῥοΐοτγθ {Π6 τὶΐθβ {παὖ 68]] [ {πΠ6 ἔαϊν πα ἢγβίτιρο ἔστη, 

ἴο ΔΚ ἃ Ππαίθ μι] ἸΟΌΓΠΘΥ ἔΓΟΤη [ΠΘῚΓ ΠΟΠΊ65.᾽ 

999. κλαυτόν : ποίθ {Π6 ῬΆΓΆ]16115Π) Οὗ σοηβίΓ ΠΟ 0 8Π4 ΔΥΥΔΠσοιηθηξ 

ὙΠ {Π6 ΞίΤΌΡΠΟ, κλαυτόν ΔΗ σϊησ ἴ0 οἰκτρόν (921). Πηρογίαπί τγοταβ 

ΟΥ 8οῖβ οὗ ὑγοΓά8, ΟΥ̓ ΟΥ̓Θἢ Ξ'Π91]6 5}114}165 (οἵ. {Π6 τοβύ οὗ 9535 --Ξ 921), 

ΒΙΠΉΪΠΔΤ πῃ ἔοσιη (Ξου Πα) ΟΥ Ξ6π856 ὃν ἴπ ΒΟ {Π656 τοραγᾶβ, ἅτ οὔΐθῃ 

ΡΙΔορᾶ ἴπ ΘοΟΥΤ ΞΟΠ ησ ΡΟβ᾽ 015 ἴῃ ΒΙΤΟΡΠΘ πα Δ η{ἸΒΊΤΌΡ ΠΟ, πα {ππι5 

ΤΟΠΑΘΓΙΘΩ͂ ΠΠΟΤΘ ᾿Τηρτοδβῖνο ὈΥῚ σϑουσυϊηρ ὙΠ [Π6 58 1η6 βίγαϊη οὐ πημβῖο, 

ζἄο. ΤΠΗΐβ ἰβ τηοβῦ σοιηπηοη ὙΠῈῊ ΟΓαΒ οἵ 8 ᾿πίθυ ] θοΙ 0 η8] οΠδσδοΐοσ, 

Ῥαΐ 15 ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠ8 ΘΟΠΗ͂ΠΘα ἴο 5Ό 0}. 

996. τί; πἀ50.8}}ν τί γάρ; 56}. τί γὰρ δεῖ πολλὰ λέγειν; --- προλέγω: 

προφωνῶ, προαγορεύω, ἀεείατε. 

3598. εὖτε: νἱϊπουὺυΐ ἄν, 566 257. 

9598, 399. πολλὰ... δυστυχῆ τε πράσσει, πιαη πηπαρρῃ ἐαρεγίεπεες τΐ 

μπαζεγηοοβ. πράσσειν ΠῚ ΔΑΥΘΙ ΟΥ ποιΐοῦ δα]θοίνο (1πέθστι] οὈ]Θοῦ) 

8. ΒΥΠΟΗσΙΊΟΙΒ ἢ πάσχειν (εὐτυχεῖν, δυστυχεῖν), οἷ. ἅθονα βέλτερα 
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πράσσειν, “ἴο 6 Ὀοίίον οἵδ᾽ ΤΠ τᾶπρο οὗ ΒΥ ΠΟΙ ΠῚΒ ΠΟΤ 18 γ76}} 5]1ΟΥΤΙ 

ἴῃ Ἐπτ. ΠΠ. 1. 1115 (ΗΠ γδοῖθβ, πανίηρ 5] η νυ ἀπα Ομ] άγθη ἴῃ ἃ ἢΐ οἵ 

τηϑπθβ5, γα ΚΒ ἴγτοπὶ {Π|Ὸ ἰσάποθ ἴῃ {Π6 ῬΥθβθποο οἵ ΑἸρμϊσγ0) ΑΜ. ὦ 

τέκνον, εἶ γὰρ καὶ κακῶς πράσσων ἐμός. ] ΗΡ. πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυ- 

πρόν, οὗ δακρυρροεῖς ; | ΑΜ. ἃ καὶ θεῶν τις, εἰ πάθοι, καταστένοι. Ϊ ἩΡ. μέ- 

γας Ὑ ὁ κόμπος, τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 

339, ἘῸΣ τέ Ξθο οἡ 800, «πᾶ ποίθ ἴῃ {Π6 Ῥγθβοηῦ ράββαρθ ἴΠ6 βθρᾶγᾶ- 

τοι οἵ {πὸ ὕπνο αα]θοῖϊϊνοβ Ὁ. Οἴπου πγοσβ ἱποϊπάιησ [Π6 ᾿π θυ] θοίίοη ἐή. 

541. Οὕβουνθ {Π|0 ἀβυ παθίοῃ. 

343, 3544. ἐπιπνεῖ: “ἴδπβ {Π6 ἥδλιηθ. ΟἿ. Βορ!ι. .1ηὲ. 190 (ράπθιιβ 

αὖ ἴπο εἴορθ οἵ ΤΠΟΡ65) βακχεύων ἐπέπνει ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων. --- 

ΓΑρης: ἴοτγ 115 Ῥοβίτίοι αὖ [Π6 ὁπ 566 οἡ 791. 

845-368. ὙΠῸ βροθοΐδίου 5 γα πβροσίθα ἴῃ ἕδπον ἴο {ΠῸ βίγθοίβ οἵ {Π6 

θυγπΐηρ Οἰἵγ, πον αὖ {Π6 ΤΊΘΤΟΥ οἱ 115 ᾿ἰηναᾶθυβ. 1 ίν 50 Τη 18566}- 

ἔὰν πηοθηΐᾷ ᾿ἰποῖΐι. 

845. κορκορυγαί: “ΠΟΙΙον αἴη." Νοίθ {π6 οποιηδίορορίϊο το }}1- 

οαἰίοι ἢ κορκορυγή, ΜΠ1101} 15 ἀθἤπρα ταραχὴ μετὰ θορύβου, ἀπά οἴ. ὃλο- 

λυγμός, βάρβαρος, λαλαγή, ἕο. Τη. Ατ. Λκό. 587 διακορκορυγᾶν 15 τιβοᾶ οὗ 

Ἰητοβ πη} Τὰτη Ὀ] πη, πα {Π6 ΘΟΠΪο ΡΟ ἈΡΡΓΘΠΕν 4|1πᾺ665 το {Π6 ῬΓΘΒ- 

οηΐ Ῥαββαᾶρο ἴαχ. 991 λῦσον δὲ μάχας καὶ κορκορυγάς. 

γ' (345-356 -- 351-368). 

 γ - τὸ Ξαγαν 

πες, ἔπ 1} |Ὸ Ὁ} τε ἄς ονῆι 

Ἐπ... ες τ Ξε τὰ]. - ἢ} 

παι |--ς,}.. -ὁἹ]} 

δ Ὁ ὧὦὐ[ηῃ]-:- ΛΊ 

ΕΠ ς)}.-- τ: ῦῪΣὉ 

ΠΤ πότ ςν . οὖ ὦ} Ξ. ἍΔὍἜΕΡ 

ΒΡ [ἘΞ τω) ] 

- ΞΘ ΟΡ ΠΡ 

10 -Ρ τ στ [π|ΌΓ} ΞῈ ὍΘΙ 

ποτ τ ἸΚν, 1 η- ΟἽ ΞΞΕῚ 

ῶ: ε-. Ε.. ΞΘ ἘΠ Πρ {μΠ| ΜΠ 

ὙΒΘΓΙΘ 18 ἱτηρογέθοϊ γθβρομβίομ αἵ (Π6 Ὀθσὶππίηρ οὗ 1. 3. χαμαί ἴπ ρ]εςε οὗ χαμάδις 

σου Ἱα σοττοςέ ἐΠ18, τις ῬΟΥ ΒΔ Ρ5 πὸ ἴδ] 18 ἴῃ (86 εἰσόρῆς (540). 



γρ ΒΕΥΕΝ ΑΟΑΙΝΗ͂Τ ΤΗΕΒΒΕ ΒΝ. 

946. ὁρκάνα πυργῶτις: “ποὶ οἵ ἰονοῖβ, “ἀρ ὰγγὶθὰ5 ΟὔΒ]- 
ἀθητῖππ) ατἰ8. 8 84 [ποτί] τη οο πα Δαιη ον θηςαΓγ.᾽; 

941. ΟἿ. Ηοιῃ. Δ 4172 ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπάλιζεν. 

948-950. ἀρτιτρεφεῖς, πειοίψ-δογη. ΓΗΒ δα]θοίϊνο πα αἱματόεσσαι 

σομἕουτη σΥΔΙΤΉΤη 10 4}}ν ἴο βλαχαί, [που ἴῃ 56 Π56 {ΠῸῸ οὗ. σουγβθ Ρ6- 

Ιοπρ' ἴο ἐπιμαστιδίων (56. βρεφῶν). ΠΟΌΡΉ 5.0} ἐπαϊϊαψα την ΞΟΠ ΘΕ Πη68 

οἴΐθπμα {π6 ἰαξίθ, 1 πον θυ 6 1655 ἃ5 ἃ ΤῸΪΘ Π6]Ρ5 ἴο {τπὸ ροθρίϊο βεροί. 

Α τηπο}-Δα γα Ράββαρθ οὗ {Π6 Τηοηιείλειι5 (89 ποντίων δὲ κυμάτων [| ἀνή- 

ριθμον γέλασμα) ἀεγῖνε5 15. Ροθίϊο πδ}1ν ΙΔτ ρον ἔσομη ἀνήριθμον Ὀοὶπρ' 

σΟΠουτηθα ἴο γέλασμα ἰπδίοδα οὗ κυμάτων, ἴο ὙΠΙΘῊ 10 ῬΓΟΡΘΙῚν ΒΘΙΟΠΡΒ. 

951. “οὐ ταρίπϑδϑ ἔϊαπηΐ, ΞΟΤΌΓΤΟΒ αἀἰβουγβαύϊοπ τ πι." 866 

οἱ 494. 

ϑῦζ. φέρειν ᾿Ὰ8 ΤΟΐθΓΘ ΠΟΘ ἴο Ῥ] ΠΠΩ͂ΘΙ, 45 ἄγειν (320, 540) ἴο οαρέϊν68, 

ΒθηῸΘ {86 ΡΏΓΤΑΒ6 ἄγειν καὶ φέρειν. 

559. κενός, επιρἐη-ἰαπαεά. 

9564. ξύννομον, ρατίπεγ. 

955. οὔτε μεῖον ουτ᾽ ἴσον : 1.6. Ὀπΐ ΤΠΟΤΘ, ἃ ῬΘΟΊΠ1ΔΥ ᾿οί65, οἵ. οὐχ ἑνὸς 

δορός (103). -- λελιμμένοι, εαγετ γῦν, ἀεδίγοιις 97 (λίπτω), τ ἱἢ σεπιθνε 380. 

956. “ὙΥΠαΐ 15 {Ππ6γθ στουπᾶ ἴο ΘΟΠ] οί 6 ἃ5 {ΠῸ ἰββιιθ οὔ 411 {Π151 

τί δεῖ ὑπονοῆσαι ἐκ τούτων ἢ πένθη καὶ συμφοράς; ΤἼΠΘ ΞίΤΟΡΠΟ 6πα8 ΠΚ 

ἃ ΤΟΥΤΠΘΤ 016, βαρείας τοι τύχας προταρβῶ (332). ----τί ἐκ : ἃ ΠΙΔΕΤΒ 5ΙΠΉ1Π|ῈΤ' 

το ἔποξθ ποίϊοθα οἡ 308. --- πάρα : πάρεστιν. 

858, 559. ἀλγύνει, κτλ, σατι8ε8 ΒΟΥΤΟῖν (5 1ξ πιδείβ {6 βίεγη ἐψ68 ὁ ἤοιιβε- 

εὐἰσεβ. ἘῸΓ κυρεῖν 566 οη Ο07. --- θαλαμηπόλων : ἔγοτῃ θάλαμος ἴῃ 18 56η86 

οἵ “5βίοτγοισοοιη,᾽ 566 {π6 ἀθβουϊρίίοη οἵ {παΐ ἴῃ Οὐ γββθιιβ᾽ ποιδθ, β 951-948. 

960. ἀκριτόφυρτος : φύρω (φυρᾶν, 48). 

561, 562. γᾶς δόσις, δοιιπέμ οΥ εατίϊ. Αγ. 1014 πολλά τοι δόσις ἐκ 

Διὸς ἀμφιλαφής τε καὶ ἐξ ἀλόκων ἐπετειᾶν. ---οὐτιδανοῖς ἐν ῥοθίοις : ““1π 

Ὑγαγο5. οὗ ποίῃίησηθββ." ῥόθιον ἴπ 18 ῬΤΌΡΟΙ 56η86. ἢ γ. 1048 κῦμα δὲ 

πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ [ συγχώσειεν. ΜΟίΔΡΠΟΙΪΟΔΙ ΔΡΡΙΙοα,Ιοη5 οὗ ῥόθος 

ἐΤΌΒΗ οὗἉ τγαΐίϑυβ ᾿ ᾶτὸ ἔγϑραπθηΐ ἴῃ ΑΘβοῦν 15. ῬοΥβ. 400 Περσίδος γλώσσης 

ῥόθος, ἐν. 402 ἐξ ἑνὸς ῥόθου | παίουσι. Τη {115 Ρ]ὰν ἐπίρροθον (308), πολύρ- 

ροθος (Τ), ταχύρροθος (285), διαρροθεῖν (192). 

969-365. “ΑΠπα ΕΞ] νθ- ΟΠ Θ ἢ ΠΟῪ ἴο ΒΟΥΤΟῪ Πητιβύὺ ΘΠ αΓῸ ἴῃ ΤΠ ΒΟΡΥ͂ 

1Π6 σαρεϊγο- σοῦ οὗ ἃ ϑποορββίῃ! Ἰογα. --- καινοπήμονες : ΠΟῊ ἴο ἐλὶ8 

ΒΟΥΙΤΟΥ͂, {Π6 ΠΟΥΤΟΥΒ οὗ οἀρτνν ἀπ θοπᾶδρθ. 

365-368. ὡς, κτλ, 50 ἐδαΐ, 5]οιί ἐδ 706 ργευαῖϊϊΐ, πιῷ ἄορ 15 {]αὲ α 

βμασοιῦν ἐπὰὶ παρ οοπια, αἰγοισπίηᾳ ἴπ656 ἐαπιοπίανε ει )εγίπῃ8. ---- ὡς : ΤῸΓ 

ὥστε. --- δυσμενοῦς ὑπερτέρου: “Ξιροταπίο ποβίρ. 85006 2394. --ο-Ο νύκ- 

τερον τέλος : 1.6. ἀφ 41}, οἷ. 400--405. 
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ΤῊ σοϑ θυ Υ1}} παν 566 ΟἸθασ]ν Ὀν {Π]15 {ἰπ6 πὶ ἢ παΐ ἤΐποββ ὑπ 

Ῥορέ, γγῆο νυἰβηθα ἰὼ τη κὸ 5. ρ᾽οῖατστο οὐ νὰ ἃ σοι} ]οῖθ 9η6, βᾷγ ἴο 

Ἐπ. ΡΪὰν ἃ ὁΠμοσὰβ οἵ γνουηρ ΟΙΊΘῊ ; ΔΠ4 {Π|6 ἈΡΡΧΓΟΡΥΪαἴθηθδβ οὐ ἢΪ5 

οἰνοῖσθ ψν1}} θ6 ἀρρατθηῦ ἔγομπι 5111} ἀποῖπου ροϊηΐ οἵ νυἱϑνὺγ ΤΠ Θὴ Ἰδαίου {Π|6 

{τα σῖο οαἰαβίΓΟΡ 6 Ξοῖβ ἴῃ. 

Υ. ΘΒΕΟΟΝΡ ΕΡΙΘΟΡΙΜ. 

(Α. νν. 369-653.) 

σηοεῦβ. ΜΈΞΒΕΝΘΕΕ (επέεγβ ἤγουι πε ἰεἢ). ἙἘΣΤΕΟΟΙ ΕΒ (επέεγβ ζγοηὶ {ἦι 

τίφμξ, αἰϊεπεα!, απεὶ γο]]οιτεα δὴ βἴα εαρἑαϊη5). 

35609-3574. ΤὴΘ ἔνο ἰγἰβίϊοβ ἀγθ ῬτΟΌΔΌΙν τϑοϊζοά, ποῖ ὍΥ {Π6 σΟΥΥ- 

ῬΒδθαβ, θαΐ Ὀγ ἵνο οπογθαΐαθ, ἡ ΠΟ56. ῬΟΒΙ ΠἸΟῚΒ ΤῸ 5810}} 85. ἴ0 6Π80]8 

ἔθη τϑϑ αν ἴο 566 ὁΠ6 ἴπθ Ἰοῖζ πα {πΠῸ οἴπου {Π|Ὸὸ τὶσ!τ Θηΐγαποθ ἴο 

{86 βΞίαρϑ. 

969. κατόπτης.. στρατοῦ: οἷ. 90, 41. ἘῸΓ τοί 566 ὁ 912 ΒεΪον. 
571. διώκων, κτλ: ΙηΘΊΆΡΠΟΥ ἔτγομι ἃ οἰαυτῖοῖ. “ΡΙνίησ {6 ΠΙΠΙΌ]6 

ΑΧῖο5 οὗ μῖ5 ἔθροῖ. ΑΔΑἥ βίπηῖαν ἢσυταίνο Ὄχργθββίοη Επγ. 7. 7. 207 

ἄκροισι δακτύλοισι πορθμεύων ἴχνος, “ἔοΥΥΥ ΠΡ ἃ ἴΓΆῸΚ ὁπ. {ἰΡ-ἰοθ.᾽ ΕῸΓ 

διώκειν οὗ ατἰγίηρ οὗ. εν. 84 Σύριον ἅρμα διώκων, ἃπα ἀθογΒ 91]. 

572. καὶ μὴν... ὅδε, απαὶ 566, ἰετε ΘΟτηθ5, εἴθ. “ΓὴΘ ἀγατηδῆϊο Ἰδησαᾶρθ 

σομβίαπι!ν τι86ὲ85 καὶ μήν (ΘΟο6 δαἴθπ)) ἴ0 ΔΠΠΟΌΠΟΘ ἃ ΠΟΘΙ -ΟΟΙΏΘΓ. 

Τιορίσα!]ν ἴπθβθ ραγίϊοϊοβ ἱπίσοάποθ ἃ πον Πα οὐ Ξαθ͵]θοῖ. Ἐφαλ]}}ν 

ΘΟΙΏΠΊΟΙΝ ἩΠΕΩ͂ΘΤ {Π6 58 Π16 ΟἰΓΟΙ βία ΠΟΟΚ 15 ὅδε ἴῃ 15 ἀοίοῖίο ἀ86. [ἢ {πὸ 

Ῥτοβοηῦ ραξβαρθ ΠΟ γϑ Ὸ 15 Θχργθββθῇ, 5 ὅόρῇ. “ἱπέ. 020 ὃδε μὴν Αἵμων 

(ὅδε, ὅδ᾽ ἐστί-- πάρα, πάρεστι). τοί (ον 909) οὔξοη ᾿ὰ5 τηπι0} {Π|6 58 ΠῚ6 

οἴξεοι 45 καὶ μήν, ΟΥ ὅδε, οἵ. Οἡ. 1095 ὅδε τοι μελάθροις τοῖς βασιλείοις Ϊ 

τρίτος αὖ χειμών. 

579. ἀρτίκολλον, ορρογέιπε, 1.6.- Ὀτοπρῆΐ 7π5ΐ ἴῃ ἐἰπη6 ἤου {πὸ Κἰηρ' 
ἴο τϑοοῖνθ ᾿ξ. ἈΘΒΟΙΎ ΠΙΒ πι565 {Π6 γ Ὁ κολλᾶν “β]πο," “ξαβίθη 1150] 

Πσυταΐνοὶν «. 1566 κεκόλληται γένος πρὸς ἄτᾳ. ἼἼΠῸ δΔαϊ]θοΐϊνο 1[{- 

ΟΠ 5όρῆ. 7ταοῖ. Τ08 οὗ {π6 ροϊβοπθα πη βιϊοκίηρ το {Π6 ὈΟαν 

οὗ ΠΠουβοῖθβ. ΕἸσυτγαί γον ἀσαΐη Οὐ. ὅ80 ὅπως ἂν ἀρτίκολλα συμβαίνῃ 

τάδε (σύμφωνα, 561}}.). 

9574. καὶ τοῦδ᾽ οὐκ ἀπαρτίζει πόδα, σίτε5 ]ιὶξ 70οἐ ἰοο πο τπεαξιιγεαί ραςε. 

Ὁ σοιπρατίξοι Ῥοΐνθθη [Π6 Κρ’ 5 ΤΠ ΠΠΟΙ Οὗ ΔΡΡτΤΌΔΟΝ πα ἐπαΐ οὗ {16 

ΤΩΘΕΞΘΠΡΘΙ, ποίθ σπουδὴ .. πόδα δΔἀαρίοα ἰο σπουδῇ .. ποδῶν (911). οὐκ 

ἀπαρτίζει ἈΡΡΑΤΟΠΕΥ ἀοποΐοβ ξοιηοίμίπο αἰ Ἰοσοπὲ ἔσομι ἔπ 5]ον βίθρ οὗ 



"4 ΒΕΝΕΝ ΑΟΑΙΝΒῚ ΤΠΒΒΕΝ. 

ΤΟΡᾺ] αἰρηϊίν, οἵ. όρΡῃ. 1]. 812, ποτ ΟἿ  βούμουηβ Βα 8 οὗ ΠῚ οὕ 

ἀριθᾶποῦ τὸ κόσμιον μεθεῖσα σὺν τάχει μολεῖν. 

91ὅ. λέγοιμ᾽ ἄν : ροΐοηίί4] ορίαίΐϊνα “1 ὁδη το]αίθ, οἵο. 
576. εἴληχεν πάλον : τηοτα Ππ8 {Π| ἘΠΠΡΊΙ51ι Ιάοτὰ τΠὰπ δῦ, 126, 429, 

ζο. ΟἿ. 4. 335 ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον. 

571, 918. Τυδεὺς μέν: μέν ὈδοδιιβΘ ΟἾΠΘΙ ΠΆΤΠΘΒ ΔΤ ἴο ξΟ]]ΟΥ,, 566 

423, ἴΠ6 μέν {ΠπᾶὉ Ἰηΐογν Θη65 (421) τοίθυσϊηρ ἴο ἴπΠ6 Δα νοσβανυ οὗ Τγάθαβ. 

Ἐὸν Τυάσιιβ ἀπ {Π6 τοβϑῦ οὗ 1π6 ὅδθνθῃ 8506 {π6 [πἰγοποίίοη. --- ἸΤροιτί- 

σιν: Ραμπβαπίαβ, ὙΠῸ ΤΟΙΠΊΔΤΚ5 {παῦ {ΠῸ6 βϑύθῃ ραίθβ οἵ ΤΠΘΌ65. 5{Πὲ 

του] δἰ ΠΩ͂ ἴῃ ΠΪβ {{π|6, Βα γ5 {παὖ {π6 Ῥτορια σαΐθ νγὰβ παιηθᾶ ἴου Ῥσγοθίιβ 

(θθον 9595) ἃ ΤΠΘΡαη, ΠΟΒ6 οτὰ ἃ πα ῬθαΙρΓΘΘ ΌΥΘ ποῖ ΘᾶΞΥ ἴο βδου- 

ἰαἰη. 115 Ῥοβι το νγὰ8 ΝΕ, 566 {πὸ Μαρ. ΤΠ6 ᾿βπηθπτ5 τη αἸΓΘΟΥΥ ὈΥ͂ 

1Π|6 νγ8}15 αὖ {Π15 ροϊπί, ἤθποθ ΤΥ ἄθιβ γὰ8 ΔΙΤΟΔαῪ αὖ 15 Ροβί, που ρἢ 

ποῖ γοὺ αὖ ΠΡΟΥΥ ἴὸ ΟΥΌΒ5 [ῸΓ {π6 δἰίδοκ. -- βρέμει, ἐλμπάίεγβ αὖ ἴῃθ 

σαΐοθβ, γγὸ 5Που]α βὰν. ὙΠΟΙΘ 5 ἃ φοοα 68] ἁρουῦΐ “1{π6 {ππηᾶοῦ οὗ {ῃ6 

οαρίαϊπβ ἀπα 1Π6 5ῃουτηρ ἢ ἴῃ {Π15 ΘΡΙΒΟΘΪ. 1. 

378, 579. πόρον δ᾽. . ὁ μάντις, διέ ἐδι6 5667 7υγὐϊα5 ἢιὶβ ογοββίπῳ Γβηιθηιϑ᾽ 
δίγοαηι. πόρος οἴζοιι οὗ ἃ τἶῖνθσ. ὙΠ {Π|Ὲ Πᾶ1η6 ἴπ ΔΡΡοΟβί (0. ἃ5 ΠΘΙΘ 

Ῥ,. 800 νᾶμα Πλούτωνος πόρου (“τῖνον ῬΙαΐοΙ ᾽), 1 σοηϊ να ἢ εγ5. 495 

ἐπ᾽ ᾿Αξίου πόρον, ΟἿ. 506 παρὰ Σκαμάνδρου πόρον. --- ΤΠΪΒ ἀοΙαΥ ἴῃ Θ0η- 

ΒΘΑΌΘΠΟΘ. οὗ ὈΠίμγΟΓΆ]Θ. ΟἸΠΘΩΒ ΠΟΙ͂ΡΒ ἴο ῬΓονθηῦ 8Π ἈΡΡΘΆΤΆΠΟΘ οὗ 

᾿ΡΓΟΡΑ ΠΥ ἴθ {Ππ6 Ἰοηρίῃ οὗ {π6 Ῥγθβοηΐῦ βοθπθ. ΕγΡΙ 465 ἴῃ {ΠῸ 

Τλοεηΐβϑας οἸθαυ]ν ἰηΐθπ5 ἴο οὐἸ οἶδ {Π185. ρατῦ οὗ {πὸ ψοῦκ οὗ Αθβο]υ- 

μι ΠΘη Π6 ΤηΚο5 Εἴθοοϊοβ βὰν (ν. 701) ὄνομα δ᾽ ἑκάστου διατριβὴν 

πολλὴν ἔχει, [ ἐχθρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καθημένων. Ἠδ ΔΟΟΘΟΓΑΪΠΡῚΥ 

ΤΌΒΟΓΥΟΒ Πἷ5 οὐσῃ ἀοβουϊρίϊοη οἵ {πὸ ϑθυθῃ ῸΓ ἃ ΠΙΘΒΘΒΘΏΡΘΙ 5. ΒΡΘΘΟΙ οὗ 

Ῥγοαϊρίοιβ θη ρῚ αὐτου {πῸ Ῥατ16 1β ονοσ (Ρλοεη. 1090--1 199). 

980. λελιμμένος : 560 οη 955. 
381. ΤΠ ἀαιῖνο Ῥθ]οηρβ ἴο {πῸ βίτηῖίθ. ἘῸΣ {Π6 ἰᾶρθα βθο ΟυἹᾶ Ἵ7εΐ. 

2, 1Τῦ Βυιηρβίζαιο πονᾶβ ἔουνουίθτβ τ 5 (ΒΟΤΡ 6 Π8). Μαγί. 9, 

44,7 αἰρ588 (υἱρου ) τη ϑᾶϊο ρΡοσγιπβίαδ 5010. 

582. θείνει δ᾽ ὀνείδει, “Ἰα5]ι65. τοῖν τοργοαοῖι"; οἵ. ὅόρῃι. “47. 124 ὀνεί- 

δεσιν ἤρασσον. --- Οἰκλείδην: ΑΙΙΡΠΙΤατιΒ. γὰ8 {Π6. 80ηὴ οὐὁἨ ΟἿο]65 ἀπ 

ἩνΡουτοβίσα. 

383. σαίνειν μόρον: οἷ. 704. ΤΠ 5660 ἰβ δοοιβθα οἵ αἰθτηρίϊηρ ἴῸ 

Θβοᾶρο {π6 ἀοοιῃ οὐ ἀθαί ἴῃ Ῥαςι]6 Ὀν γωυπίης προη, οτιπσίμῃ δε ον ἰδ 

ἴαΐο, ἃ8 ἢ ΠῚ5. Δππομπποριηθηΐ οἵ πηΐαν σα] 6. ΟἸΉΘῚΒ ὙΘΙΘ ἃ ΤΠΘΙῸ ὉΓΘ- 

ἰοχί. σαίνειν, ῬΤΟΡΟΙΙΥ οὗὁἨ ναρρίηρ {πὸ ἰδ], 8. ἃ ἀρ ΟΥ ΟἴΠΟΙ Δ ΠΪΠηΑ], 

Πὰ8 ΠΙΠΊΘΓΟΙ5 ἤσπιτατν 6 ἸΙ565. 

2 ὟΣ 
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984, 8585. λόφους ᾿ σείει: οἷ. δοχμολόφων ἀνδρῶν (114). ΔΑτ΄. “ἱι. θ0ὅ 

(Πμαππδο]ι5) κραδαίνων τρεῖς κατασκίους λόφους. ---ἔσω: ἃ5 οοῃίγαβίοα 

ἢ {Π6 ΘΙ] 6 πλ Ο {Π6 ομέβίἰα οὗ {16 5}}16]4 (ἐπ᾽ ἀσπίδος). ΤΠαΐ {Π6 

Ῥ6115 οσο αἰζδομθα τὸ {π0 ΠΔΠ6]65, ΟΥ ΟΥΌΒΒ- θᾶῚ5. (πόρπακες), ΟΠ ἴΠ6 

1η516 15 ΒΟΘἢ ἔγοπ ἃ Ῥάββαρο οὗ {πὸ Πλεβιιβ, 5984 κλύε καὶ κόμπους κωδω- 

νοκρότους Ϊ παρὰ πορπάκων κελαδοῦντας. ΤΠΘ ΠΟΙΒΘΒ ὙΥὙΟΤῈ 4150 ΒΟΙΠΘΊΪΤΗΘ5 

Τὰν 5 η θα τὶ} 6115. ΟἿ. Ατσ. Ζ7Ζαη. θύ9, ποθ ἘΠ ΊΡΙ 65 5 ππϑθ ἴὸ 

ἀοοαβ6 ΑΘβοθν 5 οὗ ἰουυ γηρ ΠῚΒ Δ ἀΊΘΠΟΘΒ5, Κύκνους ποιῶν (“ ΤΟΡΓΙΘΟΒΘΗῖ- 

ἴηρ᾽) καὶ Μέμνονας κωδωνοφαλαραπώλους (“ ψΊ 71ΠΡ]6- ΡΟ ΠΥ -ἰγαρρίηρΒ᾽). 

ἈΘΒΟΏγ 5 Πμδα {Π6 πηϊβίογίππο ἴο θ6 Μαραθωνομάχης, 566 οη Τ2, 19. 

986. κλαΐζουσι... φόβον : οἷ. 125. ΑΘΒΟΙν π5 15 τα ῖπου ἔοπα οὗ κλάζειν, 

οἵ. ἀθον 9581, 205. Αγ. 48 κλάζοντες ΓΑρη, 174 ἐπινίκια κλάζων, 201 μάντις 

ἔκλαγξεν, ο. ΟὔΞοΓγ {Π6 Δ]}1οτγαῖϊοη ἴῃ [15 11Π6. 

988. ὑπ᾽ ἄστροις, υυἱέϊ βίαγτξ, οἵ. ἄστροισι μαρμαίρουσαν (401). ΗφθΓΘ 

βίσι οὐ (Π6 {πουρηΐ 15 οὗ {πῸ ρμἱοΐασθα πθᾶνθῃ [ουτηϊηρ 8η πη ρου] ἱηρ 

τοι πα. ΤΟΥ Κ οὐ Πείά. ΤῸ ΘΧΡΥΘΒΞΒ ὁπ π156 ΟΥ ἱπἤπθοηοθ {π6 σϑηϊνο πνοσ]α 

θὲ τοαπῖγοα τ] ὑπό, 566 οἡ 380. --- τετυγμένον : οἴΐοη ἴῃ ΗΟΠΙΟΥ, ἃ5 Ξ 9, 

ἀοἤποα Ὀν {πΠ6 βοπο]ϊαβί εὔτυκτον. Βαΐ 1η6 ποίΐοῃ 15 ἔγθαπθηί]γ, 88 

ἸΙΘ ΓΘ, ΤΊ ΤΟΪν οὗ βοπηθίῃϊηρ' ἈΡ 1 ΠΟΙ ΠΥ τηδα6. 

990. πρέσβιστον ἄστρων: ““Ξοντδῃ Οὗ 5ίατγβ." δβίγογπτη 6 ο 18, 
ψοτρ. «(εη. 9,405. ΟΥ̓ [Π6 βὰπι ϑόρῇῃοΟ] 65 3)’. 829 Πᾶ5 πρέσβιστον σέλας. 

591, 592. ΟἿ. 980, 3981. -- τοιαῦτα: Δάνο.θ]} }}ν τ] ἀλύων. -- σα- 

γαῖς : 566 οη 125. 

999. χαλινῶν : σΟΥΟΥΠΟΩ͂ ὈΥ κατα-, “Ῥαῃίϊπρ' 'ἴῃ ἢΪ5 βίσθπρίῃ | ἀραϊηβί 

{πὸ οὐ}. μένει: μένος. ΟΥ ἃ ΠΟΙΒΘ 150 “(σ. 1007 χαλινὸν οὐκ ἐπί- 

σταται φέρειν | πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρίζεσθαι μένος. 

996. φερέγγνος, εοπιρείεηί, 506 449, 797. ὙΠποΥ 465 8, 60. βρθὰκβ 
ΟΥ ΑπΕΡΠΟη ἃ5 φερεγγυώτατος πρὸς τὰ δεινά. ΘΊΤΙΟΙΥ ἃ ΤΠ ΙΆΡΠΟΥ ΤΌΤ 

{π6 οουγίβ οὗ Ιἂνν “8016 ἴο οἷν Ρ41].᾿ 

9597. “ΝῸ Ιη8Π}8 ΦΙΓΑΥ ̓  ΘΟΟΠΥΘΥΒ [Π6 56η86, ἱποιρὴ ποί {1 οχϑοῖ 

ἔοτπι οὗ {πῸὸ ατθοκ. Α πηΔΠ᾿ 85 ΔΥΓΔΥ 845 σοηῃίγαβίθα τυ] {Ππ6 τηδῃ Πΐπη- 

561, πϑποθ μέν ἃπα ἀνδρός. 
399. δὲ... οὐ: ᾿πδίοαα οὗ οὐδέ, ΞοΘΩ ὅ406. ὙΠῸ Ῥύσροβο οὐ {π|5 15 ἴὸ 

ΘΔ Ό]6 {πῸ ποραῖνο το 1068 Το πΘα Ο] 56 ]ν τἱ1}} {Π|6 ΘΓ ΤΟΥ ΘΠΡΠ 8515. 

400. νύκτα ταύτην, α5. 701 ει πῖσ]έ, Ἰπγθυβθ ἀββι πη] το, 566. Η. 

1003, α. 155 π. 4. ΤιορΊ]ΑΥ]Ὺ νὺξ αὕτη. 

401. κυρεῖν: 1.6. εἶναι, οἴ. 29, 820, Η. 984. 

402. “Τῇ τηὰν ἴὰστη οὐ ἃ Ργορῃοϑί, ψἱτ ἃ 1{π|6ὸ ἀμουρϊ,᾽ 1.6. 1ξ ΟΠ6 

τϑῆθος ἃ τποπηθηῦ ἡ {Ππὸ πιαίζοτ. --- ἐννοίᾳ τινί: ΘΧΡΙ αἰ ηθα Ὅν {16 Ἰηέου- 

ΡῬγϑίαζοη {Ππᾶΐ ἔο]] ον, εἰ γάρ, κτλ. 
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4039. ῬΑτάρηγαβο “ πϊρηΐ οἵ ἀοαίῃ;, οἵα. 

404-406. “7 λεη ἤογ ἐἰ5 δεατετ τυοιία {]ιῖ8 αὐτοφαπί εἰουῖος ρῥγουθ ἐγμῖῃ απα 

γι σλεζι!ν, δἰσηϊεαπέ, απαὶ ἢ τὐτὶϊ παυνε τπαα6 {5 ἱπβοίεποε ἰιῖβ οἷσι ργορίεον 

αηαϊπϑὲ Πιϊπιδεί ---- ὕβριν : σορπιαίθ δοοιβαίνο, {π6 ἀθυῖοθ Ὀοίηρ ἴῃ οδἴρος 

ἃ Ῥγθαϊοίίοη (σῆμα, ὕβρις, μάντευμα). 

Το Τνάραξβ, οἵ οοῦγβο, ἴΠ6 ᾿ΠΙσηῦ ἀπα ποΐ {πὸ ἀἀγκπθββ οὗ ̓ Πΐ5 ΘΠΊΡΙΘ ΠῚ 

νγὰ5 {π6 {61} 1ὴρ᾽ ΡΑΓί. 

407. κεδνόν: κεδνός, Π{Πκ6 ἐσθλός, 15 1ἴπΠ ΞΌΠΟΙΆ] ΟΠ]Υ ἃ ΡΟΘΙΪΟ ΒΥ ΠΟΙ ΠῚ 

οὗ ἀγαθός, Ξ66 62, 804, 94. (4. 048 πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω ; 

408. τόνδε: ἱπαϊοαίησ [Π6 ῬΊΌΒΘΠΟΘ οὐ ΜοΙΆΠΙΡΡι5 οα ἴΠ6 βέαρθο, 

566 Ὀ6Ι]Ον οἡ 4171--491. 

409, 410. 2105ΐ ποδίε ἀπά τυογοἰίρζμ ὁ {πε τἤἄγοπς ὁ. Δοαεβέμ. -- εὖγε- 

νής: ἰπ ἃ ΤΠΟΤᾺ] 56η56.---Αἰσχύνης θρόνον: οἵ. Εππη. 511 ὦ" Δίκα, ὦ 
θρόνοι τ᾽ Ἐρινύων. τ 

411. “ἸποῦρΆῦ 16 οὗ Ῥαβ6 δοίΐοῃβ, θὰ πὸ οοναγα. Βοκβίζα! βρϑδξ- 

ἴηρ ἰἴβ ἱπουρπηΐ οὗ ἃ5 ἃ 5ῃιηθῖα] {Πἰπρ ἴο ἄο. ΤΉΘΗ ἃ8 ἃ βοτέ οὐ δουγθο- 

εἶγα ον ἀργός, οοηθ5 μὴ κακὸς δέ. ΤῊ ἢγβί θχυργθββίοῃ την Πᾶνα 

ῬΘΘη ἃ ῬτΟυΥἾ8] οπθ, ΤΏθορι. 1117 ἔργων αἰσχρῶν ἀπαθὴς καὶ ἀεργός. --- 

φιλεῖ: 566 οη 619. 

412, 4138. Ἐτομ [Π6 ἀγαροΠ 5 ἰθοίῃ βόνσπ Ὁν Οδατητ8 ΞΡυϑηρ᾽ ἃ ΟΤῸΡ 

οὗ δυπιϑρᾶ πτθη. Οδάτϊητβ σον ἃ βίομθ ὩΠΊΟΠΡ᾽ {Π61Π}, ὙΠΟΓΘΌΡΟΝ {ΠΟῪ 

ἰυγηθα {ΠοῖΓ Ἁτὴ5 ἀραϊηβί Θ80}} οἴμοσ, {11 ΟἿ]γν ἢν τοιηδϊηθα (!ΓΑρης 

ἐφείσατο). Ἐτοπι ἰΠ6 56 απίοοϊή]οπε (σπαρτοί) οοτίαΐη ρῬαίγοἴδῃ Τατη 1] 165 

οὗ ΤΠΘΡ65 Ὀο] ον α {ποιηξοὶνοβ ἀοβοθπαθά. 

4138. Ηε ἴβ α 5εἴομπ σγοιῦη, απεὶ {]Πιοτοιιφηΐῃ α παίϊνε. ἀνιέναι ἴδ ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ 

πἀἰϑϑα οὗ {πΠ6 5011 ἀπ 115 ἔγυϊίβ, οὗ. Ῥαιβ. 9,10,1 ἄνδρας δὲ ἀπὸ τῶν ὀδόντων 

ἀνεῖναι τὴν γῆν. 

414. Μελάνιππος : ΤαΐΠΟΥ ἃ Ῥᾶτί οὗ {Π6 φγϑαϊοαΐθ πδπ ἔπ βιθή]θοῦ 

οὗ τμ6 βοπΐθποθ. ΤΠ ἀυσταηρθιηθηΐ 5Ποι 14 θ6 Ῥγοβογνοα ἴῃ ὑγαηβ]ατίοη. 

- ΤΠα τοβὲ οἵ {Π15 1Ππὸ 15 ἃ Ῥδυθῃί 6515, Τϑβα ησ᾽ ἔγοπ [Π6 ῬΓΘΥΪΟΊΙΒ 

τηθηϊΐοη οὗ ΑΥ̓ΘΒ, "ΑΥΘβ 5Π8}1] ἰθβδῦ {Π6 ἰββὶθ νη {Ππ| Ὸ αἴο6 οὐ νγὰσγ, 1.6. 

10 ΠῚ 6 βϑθθὴ ἴξ {πῸ δνθῃΐ οἵ Ῥαΐζῖ]θ 15 ἴο δοςοσᾷ υῖ} νυ μαΐ 15 ΚΠΟντα 

ἃ θουῦΐ ΜοΙαπῖρραβ. ΤῊ Ποιηδη5 4150 5814 4168 Ὀ6]]]. 

415, 416. Δίκη δ᾽ ὁμαίμων : “Κἰπατγοα «Πιβίϊο6." ἢ. τὸ τῆς συγγε- 

νείας δίκαιον στέλλει αὐτὸν εἰς τὴν μάχην. ἴῃ Δίκη ἴπΠ6 το]αίίοη οὗ ΜοΙα- 

ΠΙΡΡαΒ ἴο ΤΉΘΡΌΘΒ (τεκούσῃ μητρί) ἃ8 σπαρτός ἰΒ ρῬοΥβοηϊῆοθα. (ΟἿ. 10 Ε΄, 

απᾷ 045 Πἔ. γποτο ῬΟΙν ΠΐοΘ5. οἸαΐτηβ {Π6 βυρροτί οἵ δίκη. ---- ὁμαίμων: 

118. ἔοση αἰβδὸ 961, {π6 οἴποὺ ὅμαιμος 940 ἄο. ---κάρτα : “Ρο 1581- 
τ π τη." Βαΐ {Π185 15 ποῖ θχαοῖ. ὍΤΠὸ σούάοξββ βοη 5 ἔουῖ ἢ ΠΟῚ ΟΠ ΡΙΟΝ 

“1η ροοί φαγποβί, “ἢ ἃ Ὑγ111᾿ ἃ5 γγ6 ξᾶν, θθοδαβθ. Π6 18. ΘΠ ΠΘΠΤΙΥ {Π6 

τσηΐ Οη6 ῸΓ ΠΟΙ ἴο β6η4 (κάρτα ἔγχώριος). κάρτα, |ἴΐ. “ΞΓΟΠΡΊ γ᾽ ἰ8 

ΥΟΓΥῪ Ομ η0η ἴῃ ἰσαροᾶγν, 566 θὅ8, 689, 880, 940. 
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417-421. Α5 ΜοΙδηίρριιβ ἀθραγίβ ἴο ἴα Κ ἴπΠ6 ρῬοβύῦ δββίσπιοα ἢπὶ, π6 

15 ΒΡοϑαρθα Ὀγ ἃ Ὀτγϊοῖ βίγαϊη οὐ [η6 σμοσαβ. τη] αν αὖ {πὸ ἀρραγίατΘ 

ΟΥ 6Θ8Ὸ οἵ {πὸ οἵἴποὺ οαρίαϊηβ 402, 481, 021, ὅθ9, 020. ΤΊ ἀοοἢτηΐϊδα 

τ τη ΘΟΠ Πτ165, Πα {Π|Ὸ0 ΘΠΟΤΆ] τίου μοθβ ΤῸ ἴῃ ΠΤ ΚΟ οοπίγαβέ 

αν α{Π ἘΠ ΘΟοΟἸοβ᾽ ππηου θα οοηἤάοποο ἴῃ υἱοίουυ πᾷ βίοα ἦν οοπίθπιρί [ῸΓ 

{Π6 ἰηνδῆονυ. 

417. ἀμόν: ἐμόν, 566 054. --- ἀντίπαλον, οἠαπιρίοη. 

418, δικαίως : Δ]1]παϊηρ ἰο Δίκη, κτλ. θονο. 

420, 421. ὑπὲρ φίλων : [ἰπ||ἰϊ5 ὀλομένων, “οΥ̓ποπηίδ 5 ποτίοβ γἱὶ- 

ΓΟΓΌΙΙ ΡΤῸ ΟΔΓῚΒ ΟἸΥ 5 ΡΘΙΘΈΠΝ Ἢ π}},᾿ {κ πόλεως πρόμαχος. 

Οἵ. νῆπαῦ Ἐΐθοοὶοβ βαῖ τὸ ἴΠπῸ ὁμοτιβ 242--944. - ᾿ἰδέσθαι: ποίθ {Π6 

Ῥορίϊο τϊ4 16 50 ΘΟΠΊ ΠΟΙ ἴῃ [ΠΟ ΠΊΘΤ΄. 

ΤΠΘ το οὐ ΜοΙ Δ ρΡιβ νγὰβ ροϊηίοα ουΐ ἴο Τ᾽ αὐβαηϊὰβ (9, 18) ΠΘᾺΓ 

πΠ6 Ῥτορίϊα σαΐθ, ΠΟ ΓΘ του βἰανῖπσ Τ γάθιβ ἃπα ομθ οὗ {Π6 ὈγοΐΠο 5 

οὗ Αἀτγαβίαβ 6 τηθὺ Πῖβ οὐη ἀρα τη αὐ [πὸ πὰ πᾶβ οὐ ΑἸηρμΐαται; ἀπ 

ΓΘ 6 γϊΐθ βίο μθΒ ΠΘῸΤ Ὀν τηγκΚοα {ΠῸ ΡῈ} 184] ΡΙδοο οἵ ΤΥ δι, οἵ ΠΌΤ 

{π6 ΤΠΘΌΔΠ5 αποίρα ἃ ᾿ἴπο οἵ {πὸ ΠΙαα, ποῦ ἴο θ6 Του ἴῃ ΟἿ ΘΟΡΪ65, 

Τυδέος ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει. 

422. Α ἰγδηβιτῖο πα] 11η6 τορθαίϊηρ {Π|6 ῬΤΆΥΕΙ οὗ {Π6 ΘΠ ΟΣ. 

425. ΤΠ τοδα ἴσομ Ρ] αἴαθα θηΐθγθα [Π6 οἷΐν αὖ {ΠῸ ραίο οἵ ΕἸθοῖγα. 

424, γίγας ὅδ᾽ ἄλλος, ἃ σίαηπί {ἰιὶ5 βεοοπαί. ἄλλος 8 ΠΘΙΘ ΤΊΘΓΘΙν 6ΘΠπι- 

τηϑγαϊνο, 566 458, 486, ο. ΟΥ. διεερρί. 220 ἙἭ μῆς ὅδ᾽ ἄλλος, “ΠΟΤ ἀραΐπ 

ἰἴβ Ηθυτηθβ, αὔζου. ποίϊοῖηρ' αἸΐατβ οὐ Ζθαβ, Αρο]]ο, ἀπ Ῥοβοϊἄοῃ. ΕΓ. 

]1Ὼ0π 101 ὃϑε πρὸς θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει [ κύκνος (“ ἸΘΙΘ ΘΟΙΊΘΒ ἃ 5.8} 

ποχί᾽), αὐΐον ξβθϑίηρ' 3) θαϑὶθ. Νοίθ {Πδὺ ἴῃ [Π686 οαβθβ ἄλλος ὈΘΙΟΠ ΡΒ 

ἴο {π6 βιιθήθοῦ Δ η4 ποῖ {πὸ φργραϊοαΐθ. ΟἝΡΆΠθτι5 15 ΓΟσΊ ]Υ]ν ΟἸα5βοα 

ἢ {πὸ (Ἰδηΐβ, ποῦ τηοσοὶν οἢ δοσοιῃηΐ οἵ Ὠϊβ βίαταχο (ἴῸὙ {παὺ 15 ΟΩΪν 

ἃ Ῥατί οὗ [Π6 ποίΐοῃ οοηνυθυθα Ὀν {πΠῸ ΟὙθοκ τογα), θαΐ ἔγοπι Πΐβ βαυαρο 

ἱπηροίποβιϊν, Πἰβ5 ἀθῆἥδηοθ οἵ Ηράνθη, ἀπ πἷβ ἕαίΐθ.0 ὅ66 Βαίγαελοηι. 

280 ἢ τὸ σὺν ὅπλον | κινείσθω μέγα Τιτανοκτόνον ὀβριμοεργόν, | ᾧ ποτὲ καὶ 

Καπανῆα κατέκτανες ὄβριμον ἄνδρα | καὶ μέγαν ᾿Εγκέλαδον καὶ ἄγρια φῦλα 

Γιγάντων. 

α' (171-491 -- 452. 450). 

ΠΕ ὈΡΧΉΡΉἘΒὈὀΥΈΗΕνγωωνς-οςνἝν !..λΛ 

σ᾿ Ε΄. .] Ἐτο ΕΎ  ἢ 

πτ τΠ9Πτ }. ΛΊΙ 

ω: ξ-:- ΠΕ αν} “ΞΞ. 9] να νος, ΕΠ... 

ΠΕ... !  ΣῈΞΒ | Ῥ--. Ι 



18 ΒΕΥΕΝ ΔΑΘΑΙΝΒΊΤ ΤΗΕΒΒΈΞΒ. 

425. μείζων: Τγᾶθυβ γα 8. 5118}} οἵ βίαϊασθ δοοογαϊηρ ἴο ΗοΙΏΕΣ, Ε 

801 Τυδεύς τοι μικρὺς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. --- κόμπος, κτλ: “{Ππ6 

ΒΡΙΓΙ οὐ Βῖβ θοδβί 15 τῆοσ {Π8} ΠΠΠΠΠΊ8Π,᾿ ἃ ῬΘΙΒΟΠΙ Ποδίϊοη κὸ προσβολὴ 

ἐπιβουλεύει (39). Ιῃ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονεῖν ἴΠ6 ὙΕΙΌ 15 ιιϑρα 85 ἴῃ {π6 

ῬΏΓαβΘ μέγα φρονεῖν “ἴο Ὀ6. φΡτουᾷ;, οἵ. ὅορΡῃ. «447. Τ60 ὅστις ἀνθρώπου 

φύσιν ] βλαστώ», ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονῇ. 

426. ἃ μὴ κραίνοι τύχη: οἵ. ὅ, 549. 

427, 428. θεοῦ τε.. θέλοντος... καὶ μὴ θέλοντος : ἤν τε θεὸς θέλῃ ἤν 
τε μή (βἶνθ..5ὶν 6). τέ.. καί ἃ5 Ποτθ 500}. 4:. 928 ἐὰν δέ τοι ] ληφθῇ 

τε καὶ μή. ὃ καί... καί Ἐπιν. Οὐγεὶ. 592 κἂν θέλῃ κἂν μὴ θέλῃ. Νοῖία {π6 

ΘΙ Παβἰὶβ πὰ [Π6 τορραϊθα θέλοντος. ἘΤΏΡΠ 515 18 4150 σαϊηθα ὃν Π6 

ἈΥΤΘΉσΘμΘ πὶ 1 ἐκπέρσειν πόλιν ἸπίοΓΡΟΞΘά. 

428, 429. Νον βἠμομίαὶ ἐμὲ τἱσαῖγῃ (τῖναὶ ἢτθ) οὗ" Ζειι5 πίπαϊευ, ααγεϊπς 

εατέμισαγαῖ ἴη ἢιῖβ τσαῃ. ἔρις 18. ἃν ΔΡσορυῖαΐθ Ουα ἴοῸγ {Π6 ἤριΓο, 65ρ6- 

ΟἾΔ} 85. ΟἌΡΆΠΘιιβ 15 ΠΙΠ]56} πυρφόρος, 5866 θεῖον (492, 454), ἀπα οἴ. 

{πΠ6 νγοσβ οὐ ϑόρῇοοὶθβ ἀθοιῦ Πἶπη, Απί. 194 ἀντίτυπος δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε 

τανταλωθείς, πυρφόρος ὃς, κτλ. --- σκήψασαν ἐμποδών : [Π6 Δαν ΠΟΙΘ 

ΒΠΟΥΒ [5 1614] τηραπΐηρ, οἷ. ϑόρῃ. 0. 7΄. 128 κακὸν δὲ ποῖον ἐμποδὼν.... 

εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; ἘῸΓ {πὸ 1468 οἷ. Ηοτη. Θ 135 βροντήσας δ᾽ ἄρα δεινὸν 

ἀφῆκ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν, [ κὰδ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε (πρόσθ᾽ 

ἵππων ΔΗΒΘΙΪΗΡ ἴο ἐμποδών ἴῃ ἴΠ6 Ῥγθβθηΐ Ῥ855866). --- σχεθεῖν : 1Κ6 

ἐπισχεθεῖν (453). ἨρΌ]ΑτΙν {Π15 ᾿Ἰπβπὶν 5που]α Πᾶνα ἄν, οὐ {Π6 ξπξατα 

ἴθη86 5 ἃ 6 πϑρᾶ, βθὸ ΑΜΈΎ. 23,2 ν. 5. Απ 800γ. ᾿πῆπι|εϊνα {πΠπ8 

566 15. ΤΘΆ ΠΥ ΠΟΙ ἱπαθῆπίὶίθ 45 ἴο {ππὸ, θαΐ {π6 οοπίθχί Αἰ νγα 5 

τη Κ65 ἴὖ ΟἸθασ {παΐ {π6 ξαΐατο 15 τηϑδηΐ, οἵ. ἢν. ΘΟ07 (Υβροπηβθ οὗ 8 

ΟΥ̓ΔΟΪ6) κεῖ μὴ θέλοι, πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν (“γου]α σοΙηθ᾽) [ κεραυνόν. 

Ηρδῖο νγγὸ πᾶν ἐκπέρσειν ἴῃ ἴΠ6 ΤΟΥΤΏΘΥ ΟἸ 1188. 

451. προστίκασεν : ἴογ [πὸ Ραβὲ ἴθηβ8 566 ὁη θ42. 

452. γυμνὸν ἄνδρα: 5.10] ἸΖίηρ οσοηϊοιηρῦ ἴον [Π6 ἔθ 60]6 ΡΟΥΘ Β οὗ 

8} Θπθιην. ὙΠῸ ἄονίοθ οὗ ἃ τηδῃ ἴῃ {1]}] ἁσηηοῦ (400) τη 6 οσοπίγαδβίθα 

ΙΓ {Π15. 016. 
433. διὰ χερῶν ὡπλισμένη: ἃ ῬΘΟΙΠ] ΔΤ ΘΧΡΤΘΒΒΊΟΙ, Ὀπΐῦ ῬΘΓΘΟΙΥΥ͂ 1π- 

16]Π15 1016, 5.6. ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνθ᾽ ὅπλου οὖσα ἣ λαμπάς. ΜοΥΙΘ 

ΓΘΡΊΠΪΩΓ ἴῃ Επιτ. Βαρεῖι. 199 θύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι (γυναῖκες). διὰ 

χερός ΟὐΟῸΓ5 513. 

435. Α 5ἰπη τ ἀροβίοροβίβ (Η. 1060) (χ. 646 σωτηρίων δὲ πραγμάτων 

εὐάγγελον | ἥκοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν --- ̓ ἰ πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι 

συμμίξω; ἘῸΓΤ ἃ ΤΟΡΊΪΆΙ ὙὙΔΥ οὗ οᾶτγγίηρ οἵ {Π6 σοπδβίσπιοίοη 866 470. 

- ξυστήσεται: 566 δ09, 612, 618. 
436. μή: ποῖ οὐ, θροαιιδ6 ἴπΠ6 πϑρίϊοῃ 4068 ποΐ Τ8 ΚΘ ἃ βίαιθπηθηΐ, 

θαΐ ὈΘΙοπσῈ ἴο {πῸ ποίϊοῃ ἴῃ {πΠ6 Ῥίορ. [Κθὴ Κ'ΘΠΟΓΆΙΠΥ (μὴ τρέσας τε 

ἄτρεστος).. 866 Η. 1026. 
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457. “Οπο ρσαΐη Ῥοροίξ Ὡποίπον. Τῇ {πῸ ΤΠΘΡΔΠπ5 ραϊπηθα Ὦγ {Π6 

᾿πηρίοιιβ θοαβίϊηρ οὗ 4 Θηθιγ, {παὶ θοαβὺ ᾿ἴ56 1} τϊρηΐ θ6 Ο4]]66 ἃ σαΐη. 

Βαΐ 566 οὐ 1039, 1094. 

438, τοί: ἃη ᾿ἰπβίδποθ οὗ {Π6 σηοηιῖο 56 οἵ {Π6 ραγίϊο]θ ἴῃ βίαι πηρ ἃ 

ΒΌΠΟΙΓΆΙ ἰσαῖῃ. ἘΕΣΧΘΙΠΊΡ]6Β ΤῸ ΠΕΌΠΊΘΓΟΙΒ, θὰΐ  εγ8. 827 τηᾶὺ Ὀ6 ΔΡΕΥ 

αποίρα ΠΟΓΘΟ, Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν φρονημάτων ἔπεστιν. 

-π-καταίων : “Ῥτοΐαπο,᾽ 580 442. --- ἀνδράσιν : ἃ 51Π|11Ὁ ἀατῖνο οὐ ἰηίοσοβί 
891. 

4359. κατήγορος, παίει. κατήγορον γίγνεσθαι, κατηγορεῖν “ ὈοίΓΑΥ, 

οἵ. Αγ. 211 εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ (““δἶνοε5 [ΟΚ6η ἔσπθ ᾽). 

440. “{{τ{6γ5 {πγϑαΐβ {πᾶῦ ΠΘ 185 Ργθραγθα ἴοὸ ὀχϑοιΐρ. Ἐπ. “Ποτγαεί. 

ΟΘῚ μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον. ---- ἀπειλεῖ : πι564 450 π|06]γ, ἃ 5 

ΟΡ. Ο. Ο. 1038 χωρῶν ἀπείλει νυν. Τὸ ἢπαβ ἃ ΘΟΠΙΡ]ΘΠ]Θηΐ ΠΙΟΥΘΥΘΥ 

ἴῃ θεοὺς ἀτίζων. 

441. ἀπογυμνάζων στόμα: ““οἰνίηρ ΞΡΘΘΟΙι {8}} ρ]ᾶν." 

445. γεγωνά: μεγαλόφωνα. 

444, πέποιθα: 566. 917, 521. --- αὐτῷ: αἀδϊνο αἰΐου ἥξειν, νγβῖοῃ ἴπ|- 

ΡΠ 65 ποβε!ν, οἵ. δυ. 868 ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, ἰ καται- 

βάτης κεραυνός. ΟἿ. {Π6 αδῦ. ἴῃ 445, 470. --- ξὺν δίκῃ : πὸ ἐνδίκως (408) 

οὗ ἀδθβοσνϑα ρα 5 πηθηΐ. --- πυρφόρον : {πὸ τγοΓα ᾿Ξ {Δ ΚΘΗ ἴτοτη δ ΡΆΠΘΙ5 

ΒΙπη56 1 (492). Βορῃ. Ὁ. (΄. 1068 πυρφόρος θεοῦ κεραυνός. 

445, 446. Τὶγοοί Δ]] ξίοη ἰο 491. 

447. ἀνήρ: οἸηρΠαίίο. ΤΠῊΘ ΠυμμΔη Δαν ΘΥΒΆΤΥ οὗ Οαρδπθαβ 8 ΠΟΥ 

παμηΘΩ, οἵ. δ05, 509. --- στόμαργος : οἵ. ἀπογυμνάζων στόμα ἃῦονο. 1:6 

ἐπουρσηῦ ΠΟΙΘ 15 [Π6 58Π16 85 ἴῃ 4930, τίς ἄνδρα κομπάζοντα, κτλ; 

448. αἴθων λῆμα: “οἵ ἤογν ἰθηηρου." Ὑπὸ ψοτγά αἴθων 15 ῬΕΓΠΆΡ5 

Οοβθη ΙΓ τϑέθσθποθ ἴο πυρφόρος, εἴο. --- Πολυφόντου βία: 1κ6 {86 

Ποιηουῖο βίη ἫἩρακληείη, 6. ΑΘΒΟΠγ]85 Π85 πη θ σϑίμου ἔσθθ πι86 οἵ 

{Π|15 ῬΟΥΙΡΉΓΑ 515 ἴῃ {Π6 Θρῖο ρογίίοη οὗ Πἰβ ρ]ὰν (569, 571, 511, 620, 641). 

449, 450. φερέγγυον : 566 9590, 470. --- προστατηρίας [ ̓ Αρτέμιδος : 

“οὗ συδταΐϊδη Ασα θιηῖβ." ῬΓΟΌΔΌΙΥ {πΠ6 σοάάθββ Πδα ἃ [6 Π1016 Ὀθίοτο 

{Π6 σαία οὗ ΕἘ]Θοίτα, οἵ. 801. 

455. πωλικῶν : παρθενικῶν, ἃ8 πῶλος “ἴο04]᾽ 15 Οὔζοηη ροθίοα! ν βαϊα 

ΤΟΥ παρθένος. 

455, 456. ἑδωλίων... ἐκλαπαάξαι : 56. ἐμέ. 

457. καὶ μήν, απα ποι, Ξ66 οη. 972. --- ἐντεῦθεν, πεχί. 

458. τρίτῳ... τρίτος : {Π15 τηθδίοτ!. 81 ΟΠ] ησ 15 ΘΒ ΟΙΆ ΠΥ ΘΟΠΊΠΠΟΝ 

ὙΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ΟὗὨ ΠατΉΡΟΥ, οἵ. 820 ἔ,, 051. Βορῃ. “Ἵπέ. 15 δυοῖν ἀδελφοῖν 

ἐστερήθημεν δύο. --- ἘΠ ΘΟΟΙῈ5 15 τηΔθ6 {Π6 {ηϊγτ 4150 ἴῃ ϑΟΡἤΟΟΙ 5’ 6 Ππ- 

τηϑσγαϊϊοη οὗ ἐπ ὅδθυρῃ, 0. (΄. 1916 τρίτος δ᾽ Ἐτέοκλος, ᾿Αργεῖος γεγώς. 
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459. ἐπήδησεν: πηδῆσαι ἸΘΙῸ ΔΠΒΥΟΙΒ {0 {πΠ6Ὸ Ηοιπηοσῖο ὀροῦσαι ΟΥ̓ 
θορεῖν, Τ' 582 ὡς ἄρ᾽ ἔφαν, πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ | ἂψ ὁρόων" 

Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὕρουσεν. Ἡ 182 ἐκ δ᾽ ἔθορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ᾽ 

ἤθελον αὐτοί, ] Αἴαντος. 

400. Το Νοϊβίδη σαί, ΝΎ, 

461. ἐν ἀμπυκτήρσιν ἐμβριμωμένας, ἤιπιίπῳ ἴηι {λιεῖγ 7}. οπίϊοίς (ἀμπυκτήᾳ 

ἄμπυξ). ΟΠ ατὶοίβ οἵ ψγὰῦγ πᾶν ὈΘΘ τηθηςὶοπρα ἁἰγοδαν δ0, 151, 204. -- 

ΤΠΟ ατοοκβ βαϊα ὁ ἵππος "αΐ αἱ ἵπποι. 

462. δινεῖ, τυλεεἰὶΞ. ϑ΄ποθ {ΠῸν οδηποῖ θ6 Πι6]4 511}, [π6 βίθθαβ ἃ.Ὸ 

ΤΟαυϊγοα ἴο ἀθβου 6. ΟἸΤΟΪΟΒ. ὉΠῚῚ] {Π6 ΠΟΘ ΟΟΤΊ6Β ΤῸΓ [Π6 ΟΡ. 

πῃ ΎΥΓΟΒ 'τ οοδοίπβ 6418. --- πρὸς πύλαις πεπτωκέναι, ἐο λαῦνο 

7}αἰἰοα προπ {λα σαίε8Β. ὙΤΠ6 ρΡογῇ. ἱπῆπιτἶνθ Πὰ5 1Π6 ῬΓΟΡΘΙ πηρδπίηρ οὗ 

186 ἴθηξβθ, δ η4 αὖ [Π6 βΒ8Πη6 {Ππὴ0 15 ΤΟΥ͂Θ ΘΠΊΡΠ Δ 116 {Π8 Δ ἢ ΔΟΓ, ΟΥ̓ ΡΓΘΒ., 

Β00. ΟΜΤΊΤ. 18,9»ν 

4603. φιμοί: “τηοιτ-ῬΊθοθβ. φιμός ΒΞ ΤΙΟΤΎ ἃ ποςξεῖθ, Ὁ611 οΥ ἐγυσηροῖ- 

ΒΠΑΡΟΩ͂, αἰίδοῃθα ἴο ἴΠ6 Ποδᾶς-σΟδΥ 8580 8ἃ8 ἴο Τϑβου Πα Ὁ} [Π6 ΠΟΥΒΘ᾽᾿ 5 

Ὀγθαῖῃ. ΟἿ. 7». 545 ὃς εἶχε πώλους τέσσαρας ζυγηφόρους, ἱ φιμοῖσιν αὔλω- 

τοῖσιν ἐστομωμένας. --- βάρβαρον, δατνατῖίς, οιμαπαϊῖδῖ. ΑἸ] {18 18 ἴῃ 

Δοσογάδηοθ ψῖτἢ {Π6 1ᾶδα οχρ]αϊηρα 1} [Π6 ποΐθ οἡ 72, {παΐ 15 ἢ ἐπῸ 

δοία8] Θχρουίθποθ οὗ {πΠ6 ροθί ἃπᾷ τηϑην οὗ Π15 ΠΘΆΓΘΓΙΒ. 

4064. μυκτηροκόμποις : ΟΥ̓́Θ {Π6 ΠΟΙΒΘ Π45 15 Ὀοαβδί. ΤῊΘ ρουυ οὗ 
Ηΐβ ποβίση!β 15 ἰουσ 16, «7οὺ 59, 20. ΟΡξοσυθ {ΠῸ ννεῖσην ὑγοσβ ἴῃ ἔπ 656 

11π65, λογβε-δεεί πη ῬΏγαβοβ (ῥήμαθ᾽ ἱππόκρημνα, Ατ. απ. 929). --- πληρού- 

μένοι, αϑ ἐδιεῳ 51], Ῥυθβ. ρίορ. ἔμπι. 868 σάλπιγξ βροτείου πνεύματος πληρου- 

μένη. 

4605. οὐ σμικρὸν τρόπον, π᾿ πὸ πιεαπ ζαβίίοη. ΟἿ, τὸν μέγαν τρόπον 

(289) 
466, 467. κλίμακος προσαμβάσεις | στείχει, πιοιιηΐβ α ἰα(ἰεγ᾽5 τη. 

ἘῸΓ ἴΠ6 οοπδίγποίίοη οἵ. ἤγ. Τ08 ὐλυ ἀνηρότους γύας. ἘῸΓ [Π6 ἔοττη 

προσαμβ,. 566 οη 742. 

408. καὶ οὗτος : Π6 ἴοο, ΠΠΚ6 ἴΠ6 ὁπ Ὀεθΐογα ἀθβοσῖρθα (434). Νοίβ 

φωνεῖν οὗ [Π6 ᾿πβοτρίίομ ἴῃ ἐπαΐ ραββᾶσο, βοᾶν ΠΟΓΟ, λέγειν θ47. 

469. σφέ: Ξἴπρι]αγ, 566 Η. 261 Ὁ ἃ; 6. 79 Ν᾿. 8. 

470. τὸν φερέγγυον : [Π6 ΔΥ(Ϊ616 15 ἸαἸοτηδίϊο ΠπΠΚὸ ἐπαῦ στ ἃ Ρίορ. 

ἀδθηοίϊηρ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

472. πέμποιμ᾽ ἄν: [π6 Ῥοΐαπίϊ8] ορί. οὔξθῃ 'ἴπ σθβροηαϊπρ ἴο ἃ τὸ- 

απδβὲ Οὐ οτᾶου.-- ἤδη, αὐ οποε. --- σὺν τύχῃ δέ τῳ: ἃ ΠΙἰοΐε5 ἔογῦ ἀγαθῇ 

τύχῃ “ποᾶ-ερεεᾶ, οἷ. Οἷ. 188 ἐλθεῖν δ᾽ ᾿Ορέστην δεῦρο σὺν τύχῃ τινὶ ̓ 

κατεὐχομαί σοι. 

478. καὶ δὴ πέπεμπται: “Δ πα [Π6Γ6 ἢδ 18 βθηΐ, γγοτβ ΘΟΘΟΙΏΡΘΗΥΗΡ 
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π6 οχὶξ οἵ Μοράγοιβ, οἷ. ἤδη ἴπ {π6 Πἰπὸ θοΐοσθ. ὙΠῸ ἔοτοθ οἵ καὶ δή 

ΤῊΔΥ ΘΌΠΟΓΆΠν θ6 ρσἴνϑῃ ἴῃ ἘΠΡΊ 5 ὈΥ ΘΠ ΡΠ δ βἰΖίησ [Π6 ΔΌΧΙΠ ΔΤ ὙΘΓῸ, 

{Π656 Ῥυίῖο 165 θθῖπρ ΓΘΡΊ]ΔΥ]Ὺ τπιξθα ΠΘη Βοιηθίϊηρ᾽ γα πθβίθα ΟΥ ῬΤΟΙη- 

566 15 ὙἹΒΙΌΙῪ ΟαΥτϊθα ἱπίο οἴδθοί. ϑδιερρί. 806 Κίηρ. κλάδους μὲν αὐτοῦ 

λεῖπε (“ἸΙθανγο ἴΠ6 ὈΣΓΆΠΟΠΟΒ ΠΘΓΘ στο Γ᾽). ... ΟΟΥνΡΠδθιιβ. καὶ δή 

σφε λείπω (. 566 ἴποτο, 1 40 Ιϑᾶνϑ {Π6η}})}. -- κόμπον ἐν χεροῖν ἔχων: {Π6 
τηθαηΐηρ" οἵ {Π15 15 τηϑθ οἰθαν ὕγν 94. 

471-479. ΟἹ. 40--48, 

471. τροφεῖα: [Π6 Ῥγΐοθ ραϊα ἔου τροφαί, 5.86 ὅ48. τὰ τροφεῖα τῇ 

πατρίδι ἀποδοῦναι νγγᾶ5 ἴΠπ6 5118] ῬΉΓΤΑΞΘ ἔοῸΓ αἰβοπατρίηρ {Π15 ΟὈ]Π σ ΔΈΟΙ, 

πληρῶσαι 5 ἴο ΡῈ τη γμἰ!, ἃ5. νγθ 58. 

478. καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος : τὸν φέροντα τὴν ἀσπίδα 

καὶ τὸν ἐγγεγραμμένον τῇ ἀσπίδι καὶ τὸ ἐπ᾿ ἀσπίδος πόλισμα γραφέν. ΤῊΘ 

Κίπρ' 5Βῃονγβ ΠΪ5 σοπίθιηρὺ ἔον {Π6 Ὀοδβίθυβ Ὀν ἰγθαίπρ [ΠΘΙΤ ΘΙ Ὀ]Θ 5 ἴπ 

{Π15 Τασοίϊουβ γᾶν. 50 οὐ Ῥαυίμοπορδθαϑ᾽ ἄθνυῖϊοθ μΠ6 βὰν8 (560) παὖ 1π6 

ΞΡΒΙΗΧ 0011] τοτηοηβίγαϊθ ὙὙ] ἢ {Π6 ΟΥΠΘΙ Οὗ {Π6 5}16014 ἔοΓ θχροβίηρ ΠΟΡ 

ἴο ΒΌΘΗ Ῥαζίοσίηρ αὖ ἴΠ6 πα πα5 οὗ {πΠ6 ΤΏΘΡΔΠ5. 

479. ἑλών : {Π15 Ἰπο] π65 {π6 ἰάθα οἵ Κ᾽ ΠΤ ηρ [Π6 Τ68] τη8}, ἰπ δοοογᾶ- 

ἃ Ππ06 ΤΠ {ΠπῸ ἔσθαπθηΐ θρὶς πι86 οἵ ἑλεῖν ἴογ κτανεῖν. ---- δῶμα κοσμήσει: 

οἵ, 218. 

480. Ποαξέ οὐεῖ αποίΐεγ απαὶ βἐϊπέ τα ποί ἐδδ ἐαϊθ. "ΤΠ. πη ΒΒΘΠΡῸΥ ὙΠΟ 

ὈΥΐηρβ Πἷβ βίουυ οἵ [Π6 Ῥοδβίουβ ἀοθβ {πϑὶν θοδβίπηρ ἔοτ ἴῃ θη, 48 ἴὖ 

γΟΓΘ. 5 πα] ]ν 1044, 1045. ΑὐἸβίορμδπθβ ἤαη. 940 τηὰκοβ Επτὶρίᾷο5 

58. {πα ΘΠ Π6 τροοϊνραᾶ ΓΡαροαν ἔγοιη {Π6 Πα πὴ β οὐ ΑΘβοθν]ὰβ Π6 

νγὰ8 Τογορα ἴο [8 Κ6 ΤΠ ΘΆΒΈΓ͵ΓΘΒ ἴῸΓ τ ποῖηρ ΠΟΙ ἤθβἢ, 58η6 νγὰβ 50 " Ὀ]οδίθα 

ἢ Ὀοδβίϊηοβ᾿ (οἰδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων, 566 5652). --- φθόνει λέγων : 

{6 Ρίερ. 15 τϑαιυῖϊσοα Ὀν {Π6 Ξ6η86 (διατέλει λέγων), ἴΠ6 1πῇ, νου] ἢᾶνθ 

ἃ ΑἸ οσοπῦ τηθαηΐϊηρ, 566 2960. 

481, 482. ἐπεύχομαι: Τ[Ὁ]]Ονγοα ἢτγβί Ὅν δοουβαίνθ πᾶ ᾿ἱπῆηϊττο, 

ἔμποη Ὀν ἀαΐῖνο (αὔζου ἐπ-). --- τάδε... σε τυχεῖν, ἑλαΐ ἐΐοιι πιαψ68ὲ τοῖπ ἐλε86 

ΒΡΟΙΙ5, ΔΠπαϊηρ ἰο 478 δ ἘῸΓ τυχεῖν ΜΙ δοσυβαίνα οἵ. 6909 βίον εὖ 

κυρήσας. ΟἿ. 111 τυγχάνειν τὰ πρόσφορα. 

β΄ (481-488 -- 521--525). 

ΠΣ τ  Ξ Ιὼ --ὗὐν [-- Δ . 

πού ὦ]... ΛΙ 

τ: μ᾿ ἰΪπω! ΞΕ ἡ ΞΕ ἢ, 

᾿ πἘΠπτπῤὺς Ξ-Ι͂σ--.ὦ}].-. ΛῚ 

8 -ωυ [--υ ! Ι- ΠΥ ΛΕ 
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483. ὑπέραυχα, οὐεγιυεεηΐπῃ οΥτᾶβ. ὙΠῸ γοὺρΡ αὐχεῖν “58 οοπῆ- 
ἀρηαΠν ̓  οσοιτβ οὔΐθη ἴῃ Δ ΒΟ ν ]5 πα Ἐασὶ ρΙ 465. 

48δ. νεμέτωρ: “ΔνΘΠρΡΟΓ᾽ (ἀἸΒΡΘη56 0). [ γ. 20 ὁ πάντα νέμων Ζεύς. 

ϑιρρί. 4035 Ζεὺς ἑτερορρεπής, νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῖς, ὅσια δ᾽ ἐννό- 

μοις. --- ἐπίδοι : 566 100, ἀΠ Θτ μεν 290. 

486. τέταρτος : ΗΙΡΡοΠΙΘομ ἔοαγίἢ 150 ΒΌΡΗ. ὁ). (΄. 1517 τέταρτον 

ἹἹππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ | Ταλεός. 

486, 487. γείτονας... [Ὄγκας ᾿Αθάνας, πεϊγἠηνοτίπη ἰο Ὅπεα Αίλπεπα, 

1.6. ἴο ΠΟΥ Βῃσίπθ. ΤῊΪβ σαΐθ νγὰβ [Π6 58 Πη6 ἃ5 ἴη6 Οργρίδῃη, Κ5Γ10Ὃ. Οποᾶ 

15 5814 ἴο παν Ῥθθὴ ἃ ῬΠοθηϊοϊδη πᾶτη6 οἵ {ΠπῸ σοῦαᾶθββ ; ΠΟΥ βίαίαρ δπᾶ 

ΑἸΐατ, ἴῃ [Π6 ΟΡΘΠ δἷγ δοοογάϊησ ἴο Ῥϑιβδηΐαβ, τηατκοα {Ππ6 βροΐ ΉΤΟ 

ἴΠη6. ΘΟΥ̓ ἤΠΔΠΥ ἂν ἄονῃ {πα Οδάτϊητϊβ Το] ονθα ἴῃ ονδαΐοπορ ἕο ἐπ6 

ΟΥ̓́ΔΟΪΟ. ΑἸ ορίρυδμῃ ἢδ8 ὈΘΘ ῬΓ͵ΓΘΒΟΙΥΘΩ͂, ἴοΟγκας νηὺς δ3 ἐστὶν ᾿Αθήνης, 

ὅν ποτε Κάδμος || εἴσατο, βοῦν θ᾽ ἱέρευσεν, ὅτ᾽ ἔκτισεν ἄστυ τὸ Θήβης. 

487. ᾿Αθάνας:: ἰπ ἰγτασοαν ον ᾿Αθάνα, ἀπη4 ᾿Αθηναία (Α656}.}, ΠΟΥ͂ΘΥ 
᾿Αθηνᾶ. ΟΡβοσν {παΐ ἤὌΟγκας 4150 15 Τ)οτΐο. 

488. Ἱππομέδοντος : [Π6 ΞΘοοπμα ΞΥΠ]ΠΔ016 15 Ἰοηρσ ἴπ {Π6 γοῦξο, 50 

{πῶὺ [Π6 μὶ πυπιβῦ παν θΈθη ἀοα]Θα ἴῃ Ῥσοπαποίδίίοη. 850. 547 Παρθένο- 

παῖος, ἃπα ἴῃ ἃ ἱγαρτηθηΐ οὐ ΞΌΡΠΟΟΙ65 ᾿Αλφεσιβοίαν. ΑΘΒΟΠγ 5 ἔπ Κ65 

1η15 ΠΙΠΡΟσΙΣ στ] {Π6 πνοτγα Ἰηβίθδα οἵ δαορίϊηρ 8η δυσδηροιηθηΐῦ {πΠδΐ 

ὑοῦ] ᾿πίστοάποθ {ΠῸ παρδθβί, ΠΟ 15 ΔαΙΏ]551016 τυ ἢ ῬΓΟΡΕΘΥΙ͂ ΠΒΙΠΘ5 

ἴσοιὰ {Π6 πϑοθββιίν οὗ {Π6 οᾶβο, βθ6ὸ 809 πᾶ {πΠ6 11π6ὸ ᾳιοίοα οπ 486. 

ΤῊ ἀτατηδίϊο ροοθίβ ἱπῃουϊθα ἃ Ἰού οὗ πϑιη6β {παῤ ἢδα δααρίθα {πθπη- 

ΒΘΙ͂γ 5. Ὀν ἰγδαϊίοη ἰὼ {πὸ ἀδοίν]ο ἔοτιῃ οἵ δβρῖο ροθίσν δ πα σγοσα {Ππ8 

ΘΧΘΟΙν ἀπβυϊθα ἴο ΔΤ] γουξο. --- σχῆμα καὶ μέγας τύπος : ““ἴοττη ἀπά 

τηϊσηίν του ]ά." ὍΘ ἡΠ0]6 11Π6 15 ἃ ῬΘΥΙΡΉΓα 515 ΠΚὸ Πολυφόντου βία. 

489. Α ραείοιις οτἶ, ἠϊδ 5ἰιεία᾽ 5 εἰγοιτηζεγεπεε { πιεαπ. Οἵ. Μηΐοπ 

Ρ. 1.. 0, 2584 (1π6 θπα) Ηβ μαβίθα, «πᾶ ὁρροξθᾶ {Π6 τόἊκν οτ | οὗ ἔδη- 

ἴο]α αἀκιηδπῖί, ΠΪΒ ΔΙῚΡ]6 5}1614: [ἃ γαβί οἰΓου ἔθσθ μι θ. 

490. “Τὸ τη8θ τὴθ ΞῃΠΠΟΥ ΠΘη 6 νι] ἴδ; ἐμαί 1 ψ1}} ποῖ 

ἀθην. Τγαπβίαΐο {Ππ8 ἴο ῬΤΘΞΟΥΥΘ ἴΠ6 ΟΥΘΓΙ οὗ {Π6 ἔνγο 1ἴπθ5. ἅλω 15 

οὗ οοῦγϑο {ΠῸ6 οὈ͵θοῦ οἵ {πὸ γ Ὁ 85 1761] ἃ5 οὗ {Π6 ρίογ. --- Ιὴ ἔφριξα δινή- 

σαντος {{1|0 δοῖβ ἅτ 6 ΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΠΘΟΊΙΒ, οἴ. ἔδεισ᾽ ἀκούσασα (205), Η. 856}. 

- ΕῸΓ {Π6 σοηϊν 566 οἢ 247. 

491. ἄρα: Ι|1Κκ6 ὡς ἔοικεν. 

494. ϑτηοκο 15 ἃ “"ἢϊοΚουίησ ἐνὶπ οὐ ἢτγθ δβ5 ἄσ. 494 {πὸ {πὶγβίν 

ἀυβί 15 “σοπίϊσιιοιιβ ἰδίου οἵ τητ. Λθβου 5 15 ἔοπα οἵ τηρϑίδροῦβ 

βυρρεοβίθα ὈΥ ἔδιν τοὶ] οηβηῖρ, εἴ. 551. ΟἾ]γ ἰμοξα τουομίπρσ {Π6 

το] αϊομ οὗ οΠ1]α ἴο Ῥᾶγθῃΐ ἃΓ6 ἔβη] 18 ἴο {Π6 ΤἸΠΟ ΘΓ ΘΔΓ, 88 πειθαρχία 

τῆς εὐπραξίας μήτηρ (224). ΛΑ ἔαγνοτῖία Θχϑιρ]6 ἔτοπι ἄθβοἢ. 15 Π15. 468- 
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Ἰσηδίϊοι οὗ {Π6 βίουτην ϑϑ]τηγ ἀθεβίαη οοδβδῦ ἃ5 “βίθριποίμου οὗ βῃϊρβ᾽ 

(μητρυιὰ νεῶν, τ. 121). 

495, 496. Ἡγλίϊδ ἐκε δοιοῖ ὁ ἐδι6 Ποϊϊοιυ- εΠ 166] οΥν 15. 5εὶ οὰ α ὕαξε (ἔδα- 

ΦοΞ) 5μτγτοιπαίεα εὐτί, τυγεαΐι5 ὁ βογρεπίβ. '“ΤΥΔμβ]αΐθ {ππ5, ΔΙ που Ρ ἢ οὗ 

ΟΟΌΓΒΘ περίδρομον 15 οΟρ᾿Ππού οὗ κύτος, ΔπΠα πλεκτάναισι σογοῦηθα ὈΥ 

προσ--. Βαΐ πλεκτάναισι 4150 11πη15 περίδρομος (ρΡ551γ6), ἃ5 ἴΠ6 ΔΥΥδηρο- 

Τηθηΐ Βῆονβ. Βοίῃ κύτος 864 κοιλογάστωρ 5ἰΤΊΟΥΣ ΘΧΡΥΘΒΒ ΘΟΠΟΔΥΪΥ, ἃ5 

1 [Π6 5ῃ1614 νγὰβ ἱποιρῆΐ οὗ ΤᾺΓοτὴ {πΠ6 Ροϊπέ οἵ νἱϑνν οἵ 115 Ῥδθδγοσ, θέ 

ἔπ 15 ΠῸ 8] Ἰ στ ἡ {Π15 δοσοιιπί. ΤΠ ἄθνῖοθ σομβιβίβ οὐ ΤΎΡΠΟΠ 

Πἰτη561} ἴῃ {Π6 οοπίγθ ὈΘ] ἢϊηρ ἤγτο, ἀπα ἃ στίτη οὗ 5η8 Κ65 ({ΠπῸ βῆδκὺ ραγέ 

ΟΥ̓ Πῖπι 1) αὖ {π6 Ὀοίίοπι 811 τουπ. ΤΥυΡΠΟΠ 18 ΘΙΒΘΎΠΘΓΘ ΤΟΡΊ] Δ ]Ὺ 

ἰοττηθα Ππυπατγρα-"ρααθά, 4Δπη4 Ἡρβιοα 71. 825 βᾶγξβ, ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, 

δεινοῖο δράκοντος, ἰἱ γλώσσῃσι δνοφερῇσι λελειχμόύτες. Α ΒοΠο]αβῦ ΟΠ ΟἿΓ 

Ῥᾶββαρθ σοοβ 50 ΤᾺΓ 85 ἴ0 αββοσύ {πᾶ 10 υγὰβ τπιβτι8}] [0 Τορσθβοπΐ ρατίῃ- 

ῬΟΓῚ ΤΟ ΠΒίοΥΒ 85 5παζε- οἰεα] (δρακοντόποδας). 

497. αὐτός, λϊπιδεῖ, 1.6. 1Π6 ΟὟΠΟΥ οὗ {ΠῸ 5161. 

498. βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὥς, γανε5ς 7], ίαε|- 6 ἤὸτ απο. ὙΤΠῸ 

ΤΗναα, Μαρηδα, Βδοοπδηΐθ 15 ἔυγ 0 ]0 8] οὔ ΔΎ ΓΓΘΠΖΥ ΟΥ̓ Πα οπίμα- 

βίαβη), ϑμρρί. 804. οὗ {ΠπῸ τηδα]γ-ασίνθη 1ο, θθΙον 890 οὗ {πΠῸ αἰβίγαοίθα 
ΤΠΟΤΤΏΘΓΤ. --- ἀλκήν : ἴῃ {Π15 56η56 4150 ὅθ09, 870. 

501. πρῶτον μέν : ἢγεί {π6 αἰ νῖπο απίαρσοηίβί, {Π6η {Π6 Πυτη απ. 

501, ὅ02. ἥδ᾽ ἀγχίπτολις ἰ πύλαισι γείτων: “ΥΟΙΩ͂ΘΥ ΠΟᾺΓ ΠΟΙΡΉΡΟΥ 

ἴο {Π6 οἰΐγ᾽5 σαίοβ. Τῖγθοί δ] Ππιβίοη ἴο [Π6 νγογβ οὗ {Π6 τηοββθηροῦ 480. 

5809. ϑλα] τρατεϊ Πΐπι αβ α 761] βογρεπέ ζγοπι μεν ὑγοοίῖ. --- νεοσσῶν: 

Ἡρσυτγαίνο!ν οἵ {πΠ6 ΤΉ ΘΑ Π5 νυ τη [Π6 σαΐθβ. ΟἿ. 291. 

505. ἀνήρ: ΘΠΡΠΑἴς, [πΠ6 Ππιπηᾶπ ἀπίαρσοηϊδί. 50. ὈρΙον (509). --- 

κατ᾽ ἄνδρα: [Π6 1064] 56η56 οὗ [Π6 Ῥσθροβίτίοη 15 τηοσο Ῥσοτηϊποηΐῦ {Π8Π 
1π ἐπ᾽ αὐτῷ (447, 620), οἵ. 528. 

5806. ἐξιστορῆσαι: ἃ35 ΟΠ6 ὙΠῸ 566 Κ8 [0 Ἰθαστῃ Πἶβ ζαΐθ οἵ δπ ΟΥΘΟΙΘ 

ΟΥ̓ ΒΘΕΤ. ---ἐν χρείᾳ τύχης: οἷ. 286, ΒόρΡῃ. 4. 905 ἐν χρεί: δορός. 

507. οὐδέ, ποῦ αγαϊΐπ, τη Κῖηρ ἃ βορατγαΐθ οδίθρουυ οἵ ὅπλων σχέσιν, 

ἴο Ὑγῃ] ἢ 411 {Π6 τοβί οὐ {Π6 ΒΡΘΘΟΝ 15 σίνϑηῃ. 

5808. εὐλόγως: “ΠΔΡΡΙΥ γγ Βῃουα 58γ, πρὸς λόγον τοῦ σήματος 

(519). ΑΙ] Ιποκν ἢπαβ, δ]]οἰπηθηΐβ, οοἰποίάθποθβ Δ ηα (Π6 ΠΚ "οσο 

αἰἰτθαςοα το {Π6 ἀρόπον οἵ Ποτῖηθβ. ΤῊ ΤΟΠΊΔΓΚ ᾿Π]Ρ]165 {πα Ἡγροτῖ- 

θὲπβ Πδα Ὅθθη βο]θοίθα ἴο ἀοΐοπα {πῸ σαίθ οὔ ποι, ν]Ππουδ θβρθοΐδὶ 

τϑΐθσθποθ ἴο Πὶβ ῬΓΟΌΔΌ]6 ΔανΘΥΒΑΤΥ ΟΥ {Π6 ΘΙ Ό]ΘΙ οὗ Πἰβ δανογεαῦυ. 

ΤΠΟΓΘ 15 ποίμΐπρ ἴο 5βἤον ἐπᾶΐ [πΠ6 ΤΠΟΡΔΠ ΟΠΔΙΉΡΙΟΠΒ ΟΓΘ δββισηρα ἴο 

[ΠΘΙΓ Βούθσαὶ Ῥοβιτοηβ Ὀν Ἰοΐ, θὰ [Π6 ροοῦ ῬγΟΡΆΡΌΙΥ τηθαπΐ ἴο μᾶτο Ὁ 

ππηαογβίοοα {παῤ {ΠῸ σαΐο αὖ γΠΊο ἢ) Θ8 0} γὰβ [0 βίδηα (58, 282 4.) παὰ 

Ῥθθη ἀθίθυ μη ηθ4 ἴῃ ἄναποο οἵ [Π6 ΤΠ ΘΒΒΘηΡ ΘΙ 5 Τοροτί. 866 οὐ δ. 
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509-511. δον αξ δε πιαη τοῖ!ἱ ηιοοί 7ιῖ5 ἡϊανι α8 δηπθηι, 80 {λει εὐ ὀγῖη 

αδοιιέ αὐ πιεεοίϊη 97 ἰιοβέϊϊ6 σοῦῖβ τπρροὴ ἐμε βἠϊοί8. ΠΟΘ ἢγβύ οἱδιιβθ, γῃῖο ἢ 

τοῦ] τορι] Υ]Υ Πᾶν μέν, ῬΤΘΡΆΓΘΒ ἴον {Π6 Βθοοπα 8 Πα ΤΌΤ ππηρογίδηῦ 

ΟΠ6 ἴῃ {ΠπΠ6 τ]ιθίουίοα] οοπίγαβί.--- ἀνήρ: ὅ ἀνήρ.---τῷ : τούτῳ, 566 197 (τῶν). 

512, 519. Ἡγλῖε Πηρεγδῖιι5 ἤκα5 ζυίϊιον Ζειι5 τροη ἢιῖ8. 5ἠιϊεϊε, Σῶν 

ἴῃ, τοῦτ]. υἱατίηᾳ δοῖε τη παπά. 

518. σταδαῖος ἧσται: {Π6ΓῸ 15. ἃ ποίΐοῃ οὗὐἨ ΗΓΠΊΠ658 ἴῃ ἧσται, ν ΠΙΟΘἢ 

ἶβ ΒΙΤΟΠΡΟΙ ΠΑ ΤΠΟΓΘ βρη ῆοαηῦ [Π8Π ἃ Τηο16 ἐστί σου] πανθ ὈΘΘΠ 

(ἐνιδρυμένος, 50}}.). --- δι χερός : 566. 4959. --- φλέγων : οαυδβαίνο. 

515. μέντοι, 7 5αγ. προσφίλεια 15 τιϑοα ἸΤΟΠΙΘΔΠΥ τοίθυτίηρ ἴο πολε- 

μίους ἀθονο (510). 

516, 517. πρός, οη ἐΐε (6 οὔ. --- γέ, 7ογβοοί, Ὀθοασβο οἵ {Ππ6 γ78]}]- 

Κηονη ἰβθθ οὗ {π6 οομραῦ Ρϑίννεοη Ζθιβ ἃπΠ4 ΤΎΡΠΟη. ΤῊ 15 46- 

ΒΟΥΙθοα δὖ Ἰθησίῃ ν. 551-972. --- Τυφῶ: {ΠπῸ ποιηϊηαίν Τυφῶς ὙΒΊΘΉ 

ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΩ͂Β ἴο {Π15 σοϑηϊίνο οοοιτβ ἤν, 910, 

518. “ἼΤΠΟ πατηδη σοτηθαΐαπίβ ἀτὸ ΠΠΚοὶν ἴο παν {Π6 581η6 5106 688, 

1.6. 85 {Π6 ὕνο ροῦβ ἴῃ {ποὶγ βίσι σρΊΘ τ ἢ Θδο ἢ οἴπ ον. 

519, 520. τέ: ἰπἰγοάαποίησ {πΠ6 ἢπα] ᾿ηΐργθποθ, “Δ πηα 50 ΗΥΡΟΥΌΙΠΙΒ 

ΘΟΠΕΟΥΤΊΔΌΙν ἴο {π6 ἀονυΐίοθ πᾶν ἢπα ἃ βαυΐοῦ ἴῃ ΖΘα5, 10 15 ΟἹ ΠΪΒ 

5Π161α.᾿ - ἐπ᾽ ἀσπίδος κυρῶν : οἵ. 400 . 

ΤΠῸ αἰβροβιίῖοη ἴο 6 ῬΓΟΙΧ ἃ Πα το 41Ἴ76}} οῃ. {Π6 Πδ1η65 ἴῃ {πΠ6 ἅθονΘ 

Ῥάββαρο (5090.--820) 15 ἃ5 τ]ν ατϑοῖδῃ ἃ5 {Ππ6 ορροβίίθ παῖ οὗ ουξεπρ 

ποτ β οὗ ΘΥἹ] ΟἸΉΘ 5Ποσί. 

521. ἀντίτυπος (τύπτειν) : ΠΟΙΘ ΤῸΓ ἀντίπαλος. 

5239. ΤΥΡμοη 15 5116 χθόνιος δαίμων ἃ5 0Π6 οἵ {Π6 φαγίῃ-θοτη, Η65. 

᾿Τῆ. 821 ὁπλότατον τέκε παῖδα Τυφωέα Ταῖα πελώρη. ΑΘΒΟΠγΠ]αΒ5 ἢν. 961 

ΤΘΥΠῚ5 Πΐτη τὸν γηγενῆ Κιλικίων οἰκήτορα ἄντρων. ΟΥΡΊΠΑΙΠΙΥ [Π6 ΤηοΠ βίου 

τηπβῦ παν ἰγριῆθα {πΠῸ γο]οδηΐο ἀρθποῖθβ οὗ παίαγο. 

524. δαροβίοισι θεοῖσιν : ἩΟΥΠΟΥ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν (Τ' 290). θεοὶ ἀιὲν 

ἐόντες (Α 2900). Οὗ ΤΥΡΒΟΙ ἴΐ 15 βαϊᾷ νυ. 584 πᾶσιν ἀντέστη θεοῖς. Τῃ 

{η6 Ποπιοσῖο Ἡγτηη ἴο ΑΡΟ]]ο (ν. 906) Πὸ 15 οδ]] θα πῆμα βροτοῖσιν. 

21. ὙΠῸ ραίθ οὗ Βουθδβ, ἴῃ οἴμου δ ΠΟΥ Κρηναῖαι, Κρηνίδες, Ϊ5Β ΠΟΙ 

ΠΔΙΠΘΩ͂ ἔτοτῃ 115 Ροβιίίοη, Ν. 

528. ΟἿ. ,. 55 κατ᾽ αὐτὸν τύμβον ἀθλίου Λίχα, “ αἸτΘοῖν ον ἀραϊηβῦ 

{πΠ6 τοι} οὐ ΤὐοΠα5. ΑἸηρπΐοη δπα Ζοίμπβ, {π6 ΤΠΘΡαη ΠΙοβουτσὶ, πᾶ 

ἃ. ὉΟΙΠΙΠΊΟΙ ΒΘΡΌΪΟΝΓΟ. 

529. αἰχμήν, δγ, ἐλ6 8ρεαγ, 566 Η. 712, α. 188 ν. 2. 
590. πεποιθώς : Δ ΤοΔΟ ΐηρ {Π6 56η86 οἵ τολμῶν, “οοπῆσροηΐ ΘηΠοιΡἢ 

[0 ΤοΥοτα 1{, οἷο, ---ὠμμάτων ὑπέρτερον: Ρ]15 ΟΟῸ]18 5115, ἃ ΘΟΠῚ- 
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ΤΟ ΟΧΡΓΟββίου ὙΠ {Π6 ἀποϊθηΐβ. ΔΒ {Π6 ΔΡΡΙῸ οἵ πὶβ ουϑ, 7)επέ. 

92, 10. 

591. ἢ μήν: ἴποϑ6 ῬΑΥίΟ]05, νυ μῖοἢ. ΤΘρΌ]ΑΥΙν ἰηἰτοάποθ Δ ΟΔ]] ΟΥ̓ 

ΔΠΠστηαἰϊο ΘΧΡΥΘΒβΘα Ὅν {πὸ Ταΐατο Ἰηα]οαἴγθ, την 6 τρί πηθα τ] ἢ 

{π6 ᾿πῆπτἶνο οὐ {πΠῸ6 ἱπαϊσθοῦ αἰβοοῦσβθ. [ἢ ἰγηβ] αἰϊοη {πον οὔξθοῦ την 

6 σίνϑη ψὶτῃ {Π6 Ἰϑααϊηρ γοΥ, “6 ΒΟΙΘΙΊΠΙΥ ΒυΥΘΑΓΒ,᾽ οἷο. 

591, 5692. βίᾳ [| Διός, ἐπ βρίϊε 90, Ζειι5, οἵ. 612, 1406. ΤῊΪ5. οδίῃ 15 {Π|6 
1Ππβίσατίοη οἵ μᾶλλον θεοῦ σέβειν πεποιθώς ἃρονγΘ. ϑίαίίπ5 7 λεὺ. 3, 61 

ΤΏΔΚΟ5 Οαραπειβ 58, υἱτύπβ τὰΐϊῃὶ ΠῸΙΠΘΏ, οἱ οη 5185 4πΘΤὴ 

ἴθ η60ο. 

ὅθ2. μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου: ἔτοτη Αἰδ]απία πᾶιηθ]ν, {Π6 ΠΠΠ ΓΘ55, ὙΠῸ 

γγα5 ΠΑ] ΘΟΙΏΡΘΙ Ια ἴο ἰᾷΚ ἃ Πυθα πα ΔΙΟΙ] πΐοη, αὔθ μ6 Πδαᾶ ουί- 

ΒΙΓΙΡΡΘα ΠΟΥ ἴπ {Π6 Τοούτσαοθ Ὀγ {π6 ἰστῖοκ οὗ ἀτορρίηρ' {πΠ6 σΌ] θη ΔΡΡΙ68, 

ἩδΘβρουϊ ἀπτῃ πηΐταύϑ ἢ τη 818 ΡῈ161]8 1]. 

δὅ99. καλλίπρῳρον : [Π15 ΘρΡΙΓ Ποὺ 4150 οἵ Τρῃϊσοπΐα κσ. 250 στόματος 

καλλιπρῴρου. ϑΌΡΠΟΟΙΟ5 7 γαοῖ. 15. Πὰ5. βούπρῳρος. ῬΑΥΓΠΘΠΟΡρΆΘιΙΒ νγὰ8 

{π6 Δ γειι5 ([Π6 Πδ Πἄβομηθ τη8η, Β 079) οὗ {πὸ ΤΠ ΘΡαη οχροαϊτοη. ΕΓ. 

ϑιερρί. 888 ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿Αταλάντης γόνος | παῖς Παρθενοπαῖος, 

εἶδος ἐξοχώτατος. Ῥϑίαϊ. 4, 2581 ΡΠ] ΟΠ τίου Ππαπα ἅ111 {τϊβίθ δα 

ΑἸΒΟΥΊΙΠΘΗ ἰΐατο | να]ϊύπ οὐ ορτορσίδο ἰδηΐα ᾿ἱπαυ]ρσοηΐίϊἃ 

ἘΟΤΤη 8 6. --- ἀνδρόπαις ἀνήρ: “ἃ 5[ΓἸΡ|1Πρ ΠΟΙΟ." ΑΔ 5]Π}11817 ΘΟΙηΡοι Πα 

5. βούπαις, Ατ. 1ε5ρ. 1206. 

594, 5956. ΤἼΏΘβο ᾿ἰπ65 ποῦ Οὔἱ]ἹΥ ἀθποίθ {Π6 ροϊηΐ οἵ ἃρϑ ψ] ἢ ΤΊΟΓΘ 

Ῥτθοϊβίοι (566 οἡ 066), θαΐ ἅγ6 ἃ ἔ1]116ν ἱπαϊοαίίοη οἵ θθαπίν. Οἵ. Ηοτη. 

κ 218 νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς, πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦπερ χαριεστάτη ἥβη. -- 

ὥρας φυούσης : 56. αὐτόν (τὸν ἴουλον), ““γουτΠ᾽ 5 συόνίῃ." -- ταρφύς, ἡλίοις 

(τρέφειν), ἴογ ταρφεῖα. 8.0 θῆλυς ἴοΥ' θήλεια 'π Ροοίγν, Η. 229 ἃ. 

596, 597. “Απᾶ πο στ βόα], ποῖ πιαῖθπβ Πἰκ6 Πἰβ πᾶπΊ6, Ὀαΐ 
βίθσιι, τν] ἢ ΠδβΠηρ Θγο, 15 βία παϊηρσ {Πογο. ΤΠ τηδῃ 15 “οἵ υἱγρὶπβ 

πϑιηθα᾽ (1.6. Παρθενοπαῖος -- παρθενίας “ΥἱΓοΊη 5 ΟΠ1Π6,᾿ οἵ. Βοόρῃ. Ο. (Ὁ. 

1921 ἐπώνυμος τῆς πρόσθεν ἀδμήτης χρόνῳ ἰ μητρὸς λοχευθείς, πιστὸς ᾽Ατα- 

λάντης γόνος), Ὀπΐ Πιἷ5 αἰβροβίτοι θ6]165 [15 ΠΘΤΗΘ. --- γοργὸν δ᾽ ὄμμα: 
οἵ. ἢ». 566 (οἵ ΤΥΡΙΒοπῚ ἐξ ὀμμάτων ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας. 

598. οὐ μὴν .. γέ, γεέ δὴ πο πιεαΉ8. 

599. πόλεως ὄνειδος : {π6 ΤἼΊΘΌΑΠ5. Πδα ΡΤ ΪΞθα {πῸ παπᾶ οἵ {Προ Ὶν 

ααθοη ἴο Πὶπι γι ΠῸ 5Που]α ΔΘ] νου {Π6Π ἔσοτῃ {Π6 ΚΡ ῃϊηχ Ὀγ βοϊνἱηρ {Π6 

τί 416 {πα {π6 τηοηβίου πΠ84] Ῥυοροιπαᾶθα ; {π6 ἀΠΚΠπονη Οδϑαϊρτιβ ΘΔ] 

8 Πα φῬουοσιηθα {Ππ|5 ἰ85Κ, ἀπα {π6 ἱποθβίποιβ ππῖοῃ ]Γ ΠΪβ8 τη ΠΟΥ 

Φοοαβία τγὰβ ἴΠ6 σοηβθα 6 Π06. 

541, 542. προσμεμηχανημένην | γόμφοις: οἵ. 0645. ΑΘποΉν 5. Ῥο- 

ἔτᾶγϑβ ἃ Πκῖπηρ ἔοΥ γόμφος “π81]}, “τἰνοί,᾽ Δπ4 ἰἴ5 ΘΟ ρΡοι 45 ἃ πα ἀοΥῖν δ. 
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{ἶἰγ65. ὙΠῸ βουπᾶ οὗ {Π6 νγοτᾷ 15 κομπῶδες. [πὶ ἤεγ8. Τ1 Χογχοβ᾽ Ὀτϊᾶσθ 

οὗ Ῥοδίβ 15 ο]] θα πολύγομφον ὅδισμα. 

δ42. ἐνώμα, τας τοϊοϊἀΐπῳ, 1.6. αἱ {Ππ6 {ἰπθ θη 1 βὰν ΐτη, οἵ. 80, 
8901. ΤΠΗχοισποῦΐ {Π656 ἀθβουϊρίϊοηβ οὗ {ΠῸ ΤΠΘΞΕΘΉΚΟΥ {Π6 ῬΓοβθηΐ ἴθηβ 

Ῥτγθαομιηϊηδίοθβ, δἀαρίθα ἴο {πΠ6 δοίπα] βία οὐ αἰξαῖτβ θθΐοτθ {Π6 αἰΐδοῖς 

15. τηϑθ (566. οἡ 918) πὶ] [Π6 ΒΌΒΡΘΙΗΞΘ {πᾶΐ ΟΠαγδοίουῖΖοβ [Π6 Β06ΠῸ ; 

Ῥαΐ 8η οσοαβίομαὶ ἱπηροσίθοϊ οὐ δοσὶβί (491, 4090, 401) Ἰοπαβ παΐθιτα] 685 

ἴο {π6 δοοοπηΐ οὗ Δ θυ ϑ- υ [Π688. 

5435. ὑφ᾽ αὐτῇ, κπάεν ἢετ, 1.6. ἴῃ ΠΟΙ [8] 0η5 ΠΚ ἃ Ὀἰγα οἵ ῬΓΘΥ, ἃ8 

Ἑπτὶριο5 ἀββοῦῖθθ5 ΠΟΙ φοιτάσι πτέροις χαλαῖσί τ᾽ ὠμοσίτοις, Γ΄ ιοεπ. 1024. 

ΤΠ ϑρμίηχ ἀθβίσουθα θυθσν ὙΠΘΡΆΠ Ὅ7ΠῚ0 ἰτ]θα ἴο βοῖνθ {ΠῸ θηΐρτηδ 

8.Π4 ἤα116α. 

544. 80 ἐμαὶ {Ππ πιοβί ἀατίβ 7 αἷΐ 8μαῖϊ δε λινίεα ἀσαϊπδέ {Πιὶ5. πιαῃ, 

ΠΆΙΊΟ]ν ῬΑΓΓΠΘΠπορΡάθιβ. ἀνδρὶ τῴδε 15 Ξα14 Ὀν {Π6 ΠΠΘΕΒΘΉΡΘΙ ἔτοτη ΠῚ5 

οσστι ροϊηΐ οὗ νἷον (οἵ. 506, 424, 410), «πα πού ἔτοιη {Πδΐ οὗ {πΠ6 βιιθ]θοῦ οὗ 

ἐνώμα, ΔἸ ΤΠ ῸΡῊ ἐΠ6 ΓΘ 15 βου ῃηρ Οὗ ῬΌΓΤΡΟΞΘ ἃ8 ὙὙ6}} ἃ5 τϑϑβιη]ῦ τη] 166 

ἴῃ 16 ἱπῆηϊῖνο (Η. 1054,1 ἔ; ΟΜΈΎ. 98, 2 κ. 1). Βαΐ Β6ἢ ΘΟ πβΙο ἢ (ΟΥ 

ξαβίοη) οἵ βία παροϊηΐβ 15 ὙΘΥΥῪ ΘΟΙΏΤΊΟῊ ἴῃ ΟὙΘΘΚ, ΘΒΡΘΟΙ Π]γ ΠΘΓο Ῥτο- 

ΠΟΙΠΒ 81Ὸ ΘΟΠΟΡΘΓΙΗΘΩ͂, 566 ὁη 1007. ὙΠῸ Ὀτϊσηύ ἤσπτο οἵ {πΠ6 5'Ρῃίΐηχ, ἴπ 

Ῥο] το] ϊϑῦ, ἢ ἃ ΤΉΘΌΔη ἴῃ ΠΟΙ ΟἸ αἴ 68, 15 Δ) ΘΧΑΞΡΟΓΑ Πρ ΟΠ ΔΠΘηΡΟ 

ὁ {π6 ρατί οὗ {πΠ6 ὈΘΆΤΟῚ οὗ {Π6 5}16]14, γὙ0Ὸ 15 ΤΟΔαῪ ἴο ΤΘΟΘΙ͂Υ 6 Π]Ϊ551165 

ἴῃ {111 τηθάβασο ἔγοτῃ {Π|Ὸ ἀοἴθπμαθυβ οὗ 1Π6 νγἃ}}]1. Ἐθοοϊοβ 8 Κ65 ἀρ {815 

Ροϊηΐ 800, 5601. 

545. “Οποθ Ππούθ πο ἴβ5 ποΐ Π ΟΡ ἴο 40 ἃ 51η8}] Ὀτι5ῖ 6585 ἴῃ ΠρΉ ΓΙ ησ.᾽ 

κάπηλος “τοί }]- ἀρ] τ, ἃ5. ΟΡροβθῆ ἰὸ ἔμπορος “ἸπϑΘτοΠαηΐ, “ροσΐοσ, 

οἴΐζθῃ Ῥοσθ ἃ οοπίθιηρίποιβ 56η86.---ἐλθών: 5414 νὴ τοΐοσθποθ ἴο 

μακρᾶς κελεύθου, κτλ. ὈΘ]οΥν. 

546. δ᾽ οὐ: 566 οἡ 9599. 

547. ἸΤαρθενοπαῖος : 5.86 ὁοη 488. ϑανίηῃρ' ἴη6 Πδιὴθ ἴο [ῃ6 οπᾶ οὗ 

ἴπ6 ραββᾶσθ Π6Ὶρ5 ἴΠ6 θῖν οπ 'ξ ἅθονϑ (596). ΤὴΘ ροορί ἴδκαβ ἃ δϑυ- 

ἰαῖη αἀναπίαρο οὐ {πΠ6 ργουΐουβ Κπον]θᾶροθ γΒο ἢ 115 ΠΘΆτουβ μὰ οὗ {Π6 

Ιορϑπᾶ. --- ὁ... τοιόσδϑ᾽ ἀνήρ, εἰ α πιᾶπὶ αϑ8 {]αΐ, 80 τὶ ἀτίῖο]6. ΒΟΡΒ. 

Ο. Τ. 898 αἱ τοιαίδε πράξεις. 

548. Ἐπυτ. ϑιρρὶ. 890 ᾿Αρκὰς μὲν ἦν, ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοὰς | παιδεύε- 

ται κατ᾽ ἼΑργος. ΤΠΘ Θχῖϊθ, γγθ 816 [0], νγὰϑ ἴῃ σοῃβθαπθηοα οὗ ἃ Βοχηῖ- 

οἶά6. ---- ἐκτίνων καλὰς τροφάς : 566 οη 477. [Ιῃη {πῸ Δα]θοίίνο Δ᾽] πιβίοη 15 

τηδαθ ἀραΐη ἴο ἷἰβ θθαπίν οὗ Ρϑύξοῃ. 

550-552. “Αν, ἴογῦ σου {πῸν ἴο οθίαϊπ ἔγοιη Ηθανθη {Π6 ἔαϊθβ {ΠΟΥ 

τηραϊταΐθ, {πο νοῦ] {πον Ἰπαθρα παἰίου]ν ἃ πα τη ΒΟΥ]. ῬΟΊβΙι, τοσοΠ6 Γ 

ὙΥΙ ἢ 411 {Ποβ6 ἀΠΠΟΙν Ῥοαβίβ οὗ {ποῖγβ. Τυΐθοοϊοβ ΒΡΘα ΚΒ 1} αἰτροὶ 
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ΤΘίθυθ ποθ ἴο {πΠῸ νυῖβ οὐ {Π6 ΤΠΘΞΒΘΠΡῸΓΡ μὴ κραίνοι θεύς, ἀπια {Π|5 Βα 65 

δῦ0 ἔγοιη Δ ΠΥ Ἀπ σιν, 50}. τύχοιεν παρὰ τῶν θεῶν ὧν καθ᾽ ἡμῶν φρονοῖ- 

σιν, τουτέστιν ἅπερ ἡμῖν ἀπειλοῦσιν αὐτοὶ πάθοιεν. 

551. τἄν: τοι ἄν. --- πανώλεις παγκάκως τε: ποίθ {Π6 οοὐγαϊπαίοη 
οὗ δα]θοῖνο ἀπὰ δάνουν, ἀπ οἵ. Τ1. 

δδ2. ἘῸΓ {πΠῸ ἀαίϊνο νυ 11} αὐτός 566 ΠῚ, 114, ἃ. 188, ὃ π. 

559. ὃν λέγεις τὸν ᾿Αρκάδα, τολοπι ψοιι βρεαῖΐ 97 α8 ἐλε Ατοαάίαπ. ϑαὶὰ 

Ὑ Γἢ οοπίθμηρί. ΤΠ πο οἵ Ατοδαϊδη νγὰβ ῬΓΟΥΘΓΌΪΔΠΥ ΒΥ ΠΟΥ ΠΊΟΤΙΒ 

ὙΙῸἢ πιεγοεηανη, Ἀπ [Π6 παῖϊοη τὰν πᾶν Πδα 11] τοριΐθ ἃ5 Ῥοδβίουβ (οἵ. 

Χρη. Πεὶϊ. 1, 1, 25. 52); δ δὴν ταῖθ Εἴθοο!θβ δι ρῃαβίζοβ {Π|5 ἴπ {Π6 

856 οὗ ῬαΓΠΘΠοΟρΡαθιβ ἅΡρονο {πΠ6 οἴποῦβ (550, δῦ17). Νοίρ {π6 ἁγίϊοὶθ 

τὶ ἢ {Π6 Ργθαϊοαΐθ ποὰη, Η Οθθ ἃ, α. 141 πη. 8. 

554. Οἵ. 479. --- χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον (“{π6 {πΐπρ' ἐο 4ο᾽) : στ 
{15 Θχρσθββίοη οἷ. ποδῶκες ὄμμα (0295). 

5585. τοῦ πάρος : ΗἩγΡοΓΙΪπ5. 

556, 551. Α5 1 τῃ6 ΡῬυΐποῖραὶ οὈ]θοίίοι ἴο ῬαγΠοπορϑθιιβ ᾿π5146 οὗ 

ΤΠΘΡῸ5. σου] θ6 ἴοο πη ἢ} (41Κ Οἡ Ϊ85 ρΡατσί.. ---ἐργμάτων : ἔργων. --- 

ἀλδαίνειν κακά, ἰο ἠυ5έεγ πιίξολίε, 866 12. 

δ58. δάκος (“ Ὀθαξί,᾽ “τηοηβίοτ᾽ δάκνειν) ΟΟΟΙΓΒ ΒΘΥΘΙΔ] {{πη65 ἴῃ Α68- 

ΟΠ ]5. Τη (. 824 Πα 68115 {π6 ΥΥ̓ οοάθηῃ Ηοσϑο ᾿Αργεῖον δάκος. 

559. φέροντα, οπε το δὲξατϑ. 

5660. 866 οἡ 478. --- ἔξω δέ, διέ τυϊἐποιιέ, εἰ στ Ποα ΠΕΠν ἴον ἔσω ἈθονΘ. 

561. 866 544. --- ὑπὸ πτόλιν : 1.6. ἀπ Ὶ {ΠῸ6 νγᾺ}}, ἔσοπῃ 115 ἀθἔθ πα θυβ 

ἴῃ 6 ἴονγοσβ. ΤΠ6 δοοσιιβαίγο ᾿τηΡ]}165 τηοίΐοῃ, δοίϊοη. 

δὅ69. ἱκνεῖται.. διά : “{ἢγ1115.᾽ 

864. Οὗ. οι. Ω 959 ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 

Αοβοθγαβ (ἡ. 92. Ππᾶβ ὀρθόθριξ φόβος. --- ὀρθίας : οοπξοττηθα ἴο τριχός 
Ἰηβίθδα οὗ πλόκαμος, 566 οι 548, 

566, δ67. ΑἸ]αβίοη το δδ0--ὅδ2. 

567. ἐν γᾷ: ππ8 ἀθηνίηρ' [Π 61 ἃ τϑίπση ἴο {Ποὶν παίϊγο πη. 

ΠΥ τ. - ὦ] ἐπ αν ὦ ἸΉἸ ΛΓ 

ΕπποΠό'έΠπΠ τ΄  Π δ υω ἔσο νος. ΛΊΙ 

ΠΕ οοο τρτ ]  Ξ ,οὐἱ--.-ὦ ::--- ΔΊ 

Ν᾿ Ε᾿τ:ἀϑῬῳ1--ὖᾧὧ-.--ὕ.Ἅ.ὕἍ 

1 [-. βεΞ πος ἐν ιν ἢ}... ὡΣ} 

ΤῊΪΒ ΒοἤθΠη6 1β ὑγαπβουθοα οχδςοῖν ἔσομῃ ΞΟ παῖ. ΤῊ 2πᾷ ἔοοί οὗ ᾿ἴπ6 8 ΒΘ 8118 

8 ““᾿ἱπνοσίθα ἀοο τη." ΤΠῸ τ γί οὗ ᾿π 4 15 Ρδθου]ἶδτ. 



88 ΒΕΥΕΝ ΑΘΑΙΝΒῪ ΤΗΕΒΕΞ. 

δ68-625. Α αἰδοτοηϊ το Ρουυϑᾶθβ 656 Ἰἴηθβ ἔσοτῃ ἰδ τ Οἢ Ἠδ5 

Ῥδθθὴ Ὠθατσὰ 1ΠῸ5 ἴασ. ὙΠῸ ΟΠ Υδοῖου οὐ Ατυρῃΐδσατιβ ᾿ηἰΤοά 065 ἃ Ῥ]688- 

ἴηρσ οοῃίγαβῦ ἰπΐο 1η6 ἀθβουι ρου, απ ἴη6 Ῥαββαρὸ ἀδνοίθα ἴο Ὠἶπη 1β 

γα ηΒΙ ΠΟΠ8] ἰο 1Π6 5 τιον ἱταρῖο ΤῊΒΉΠΟΥ πδ΄ βοῖβ ἴῃ δὖ ν. 089, αἰὐθου 

1η6 τηρηϊΐοῃ οἵ ῬοΟΙγ πΐοθβ ἴπ6 βουθηῖῃ ομϊοῦ. : 

569. Οἐ. Ῥιπᾷ. Οἱ. ὃ, 35 (16. ποτᾶβ οἵ Αἀτγαβίπιβ) ποθέω στρατίας 

ὀφθαλμὺν ἐμᾶς, ] ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι. ϑΟΡΆ. 

Ο. Ο. 1518 δορυσσοῦς ᾿Αμφιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν ] δόρει κρατύνων, πρῶτα δ᾽ 

οἰωνῶν ὃδοῖς. 

510-575. ὅ66 16 Τηϊσοάποίϊοῃ. 

5710. Τῆς Ὁμολωΐδες, 5Ε. τότ ποχὺ ἴο {π6Ὸ Προιτίδες, δὶ τΠΊΘΝ 

Ὑγάᾶραβ νὰβ βίαι οηθᾶ, δηἃ πΠΘΤΘ ΑΤΩΡΠἴϑτατβ 18 βαϊα ἴὸ πᾶν βἰβῖῃ 

ΜΟΙΔΗΡΡαΒ ἰῃ6 δᾶάνογβατυ οἱ Τυάθαξ, 566 σϑηλ 5 ΤΟ]]ουηρσ ποῦ ἢ 

421. ὙΥΒοΙΠοΥ [ῃ6 βθῈὺ δ Τυάθαβ οοπᾶ δούπϑ!ν παν χομβηρσθα 

πΟΤαβ 116 αὐ {πο ῖγ ροβὶβ 1 15 ΤᾺΠ|6 ἴο ᾿παυῖτθ. ὙΠῸ ϑουθηῖῃ σϑῖθ, 

ποτα ῬοΟΙ γἶοθβ βίοοα, γΠῸΠ ΑΤΡ ΗΠ ΤατΒ ᾿ἴΒ ΤΟΥ βθηΐθα εξ ΤΟΡΤΟΘΟΏ- 

ἴηρσ' ΠΘΓΘ, νγὰβ Οἢ [86 Ορροβξῖΐο 546 οἵ {πὸ οἷν. 

511. Ἑαᾳυϊναϊθηΐ ἰο πολλὰ κακῶς λέγει τὸν Τυδέα. --- κακοῖσι: ἐπ 

είν 45 1 βάζει σετθ {{κὸ θείνει (382) οΥ΄ ὀνειδίζει, οἵ. Ηφδβ. Ορρ. 184 

χαλεπῶς βάζοντες ἔπεσσι. [Ἐπ|τ.} ἤἴθεβ. 1117 πολλὰ δὲ τὰν βασιλίδ᾽ ἑστίαν 

᾿Ατρειδᾶν κακῶς ἔβαζε. 

. δ79. ΤὴΘ δὐίῖοϊθ σὴ ἰῃ6 ποόῦηβ, ἱπβίθαα οἵ φῃγοαϊοδίῖνο ΠΟῸΠΒ 

τηθτοὶν πὶ ποτὶ Ὡσ 1016, ΘΟ ΤΟΥ Β Βοιιθί ηρ οὐ 1Πη6 εἰἴθοι οὐ αϊτθοὶ αυὸ- 

ἰαίϊου ; Ατηρῃΐατϑιβ Ξαϊα Σὲ τὸν ἀνδροφόντην, κτλ. ὅ6 6. οἢ 889, δηὰ οἴ. 

τ. 834 προσηγορεύθης ἣ Διὸς κλεινὴ δάμαρ. --- ἀνδροφόντην : τεξεττίηρ [0 

186 Πποιηϊοϊᾶθ {πὶ μα οδυβθα 1ἴῃ6 θα οὗ Τυάθαβ δηᾶ {ππ8 Ὀτουρπΐ 

ΔΌουΐ Πῖ5 8ΠΠ|8πὸ6 ἢ Αἀγαβίαβ. --- πόλεως : ΑΥΡῸΒ. 

518. "Ἄργει 1Ἰπη115 διδάσκαλον. --- τῶν κακῶν, 97 πέτ ἱγοιιδῖεβ, 1.6. 186 

γγ8τ, ἴῃ6 ΘΧΡΘα, ΠΗ. , 

574. Βν πῖ5 Ἰθαᾶστιθ στ ῬοΙγηΐοοβ νυ ἄθβ ἤδ8 ῬΘῸΠ σι]ν οὐ βατ- 

τηοπΐησ 16 ἘᾺτΥ ἴο αἰα ὈΓΟΙΠΟΥ ἀσϑὶπβί Ὀσοΐθμοσ, πα {ΠῸ5 οΟὗἉ τηϊπίβίογ- 

ἴπρ' ἰο ἔγαίσι οἱ 8] Ὀ]οοαβηθᾶ. 

515. βουλευτήριον : δα ]εούνε ἴῃ [Π6 τηϑ ΒΟ} η6 ΡΈΠαΟΊ, οἴ. προστατη- 

ρίας (449). 

5171. ἐξυπτιάζων ὄμμα, οὗξῃ ερἰεα ἐγε.  “Μαυϊίαβ ἵποτορϑη- 

{1 τη." 

518. Απαὰ ἴυῖοε αἱ ἰαδί αἰἰυϊαϊης {ἦε παπιε, 1.6. Β6 δπᾶθα Ὀν στορθδϊπρ 

ὦ πολύ-νεικες, Πολύ-νεικες, 566 θ68, 890. 5'(Β. εἰς δύο διαιρῶν τὸ ὄνομα τοῦ 

Πολυνείκους, τὸ πολὺ καὶ τὸ νεῖκος. ΟἿ. 518Κ. Ογηιῦ. δ, δ Τσα, Τωθοπδ- 

ἴμβ, τί 16 11οπ5 ψ ἜΟΙΡ; 1 ῃ6 Εἰ δπᾶ αρί φοπβίσποϊοη οὐ την πάη, 

Ῥεΐῃρ 1.6ο-πδίμβ, ἀοίῃ ᾿τηροσΐ 50 τη 6 ἢ. 
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579. διὰ στόμα: ες 51. 
880. καΐ, σγεπ. ῬῬοΪγπῖσεβ αϑίτοα ἐπα βαρροτί οὗ ἴῃ σοάβ ἴπ Πἴ9 

αἰζεταρῦ ἴο τεϊπβίαξε Εἰτηβοῖ ὉΥ ἔοτοα οἵ ἀστηβ, βεε 659 ἔξ 

5881. στα. Β 119 αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. 

582. 585.. Οἷ. ϑορῇ. Ἃ{πέ. 199 (οὗ ῬοΙγτςε5) ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς 

τοὺς ἐγγενεῖς, ἰ φυγὰς κατελθὼν ἠθέλησε μὲν πυρὶ | πρῆσαι κατ᾽ ἄκρας, κτλ. 

-- πορθεῖν : οὗ αἰζετηρίεά δοίίοπ. 
554:. ὅ86. “5ι᾽εοπί τππαῦτὶβ σα άδθβ ππ|]ο 1πτὸ Ρατρδΐξαπτ, ξξς 

Ραΐτξα ναϑίαϊα παι|ῖὶοὸ Ρδεῖο ναϑίαϊζοτ!ε απηΐοσα ἔϊεί."-τέ.. 

τέ: ἴο τπᾶτῖς ἐπα πίστη] αττέν οἵ {ππ ἔττο δεῖβ, [πθ ἢγϑὺ αποϑίίοπ ρτερασίησ 

ἔον πᾶ πΠππέγαϊϊπσ {πῸ ξεοοπά. ὙΠτ5 μέν.. δέ οἔΐεπ, τέ.. τέ 45 Βετε 

ἄχ. τὸ Εἴ. Ῥοϊγπίςεβ εἰαΐτηβ ἃ σίσηέ ἴο 6 τεϊπβέαίθα ἴπὶ ἜΠεδ65 (646). 

Απρβίαγατι τπαῖπ βίτι {πα΄ σταπίϊησ [Π6 {πϑίος οἵ ἴπ6 εἰδίτα, ἀπά εοπ- 

εϑαϊασ [πὸ βισοοββ οὗ μῖβ αἰζετηρύ ἴο Ἂϑίαθβῃ ἃ ΒΥ ἔοτοεα, ἐπα αεέ 

τοτηβῖτιβ ἱπο ρί 8 Γ6 ἀπὲ σου Β6 ρυδοίίοα ΠΥ οὗ πὸ ἀνῇ. 

584. "λαΐ τῖσἠὲ το αἴοπε [γ᾽ α δίοιν 5ἐγιιεῖς αὐ α πιοέπεν 5 ὙὍΤῊδ ατεεῖβ 
ταπῖα σεΥῪ ἔτεα πξα οὗ σβεννύναι “ἀπε πο ᾿ ἴπ ἤσπταξῖνε ἰαπστπαρο, εξ. 

ϑορῖ. 47. 1061 εἰ μὴ θεῶν τις τήνδε πεῖραν ἔσβεσεν. Ἐατ. ΕΥ̓͂. Ε΄. ὡς φόνῳ 

σβέσῃ φόνον. (Οϊεῖαξ, 3". τὴν ἀνομίαν τοῖς νόμοις κατέσβεσεν. 

585. σῆς ὑπὸ σπουδῆς, ἐἠγοιὴ ἐδ εἰοτέβ. 

58:7, 588. ΑἸΓΗΘΌΡΗ πιανῶ ἀπ κεκευθώς ἅτε ἴο ἴπῸ Ξξρξᾶκεῦ οὐἶν 

οταϊπανυ (ροείϊε) εσχρτοξείουι ἔοτ ἄθαῖη (ΘβρεοῖαΠνγ ἔπ θαι ]6) «πᾶ 

Ῥασῖα!, ἐποῪ ἅτ τπραπὸ ἴο οΟπγε 7 ἃ ΞΡΘΟΙ,Ι βἰσπτῆσαπος ἴο ἐπ 6 Βοάτετβ 

οὔ ἐπε μἴαν, ἔπιαν 45 ἴπ ὺ σσεσὰ σττῃ [π6 σσῆοϊα Ὑ Πα θαπ Ιοσεπά. 

589. οὖκ ἄτιμον: εἴ. Οἷε. δὲ δύ». 1, 40 Απιρβίατνδτιηπ ἀπε πὶ 

516 Βοποταντ ἕαπια αταροῖΐδε, ἀθπ πὸ Βαδετεῖπτ αἕαπε 

4 ε͵]π5 5οῖο, ἴπ 4πο Εοαϑἴ παπιαΐπβ, οσάοαϊα ῬΡεξεσοπῖαπτ. 

ἘΠεα ἀτεοαπεοταοῖα οὗ Ατυρβίαταπβ τὰ ἰταδίεα, ϑέσαθο ξανβ, αὖ {πὸ 

βροῖ σξετσε ἔπ [π6 σσοτξ οἵ ϑορῆοθοῖίεβ ( ἢ". αρ. ϑέγαθ. 9, 323) ἐδέξατο ῥαγεῖσα 

Θηβαία κόνις [ αὐτοῖσιν ὅπλοις καὶ τετρωρίστῳ δίφρῳ. ῬἘΊπΩ. Οἱ. ὁ, 21 κατὰ 

γαῖ αὑτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψεν, Νίεπι. 9, 56 ὃ δ᾽ ᾿Αμφιάρῃ σχία- 

σαι κεραυνῷ παμβίᾳ [ Ζεὺς τὰν βαθύστερνον χθόνα, κρύψεν θάμ᾽ ἵπποις, 10, 

15 γαῖα δ᾽ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κεραυνωθεῖσα Διὸς βέλεσιν ἱ μάντιν Οἰτλείδαν, 

πολέμοιο νέφος. ΠΕ ξεὲῖ Κπονβ Βῖβ ἕαΐε αὶ ποῖ {πε εχδϑεῖ ἔοττα ἔπ 

γβῖον τὰ ἰβπ ἕο ἐοτπθ, Ξεὲ 617. 

ἜΒα6 5ἰτακίίοι οἵ Ατηρ ϊαγατβ 15 βίτηῖ παν ἴο ἐπαῦ οἵ Μεσίπεῖαξ αὐ ΤΠ οτ- 

τπορυ πο, οβα ερίΐαρῃ ἐομροξο ΌΥ ϑιμηοπ6β ἰΞ ργεξεσνεὶ Ηδτ. Τ, 

228 Μνῆμα τόδε κλειτοῖο Μεγιστία, ὅν ποτε Μῆδοι [ Σπερχειὸν ποταμὸν 

κτεῖναν ἄμειψάμενοι- [ μάντιος, ὃς τότε Κῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδὼς { οὖς 

ἔτλη: Ξπάρτης ἥγεμόνας προλιπεῖν. 

591. ηὔδα: ἔοτ {πε ἔεπξε ξεα οἱ 542. 
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592. οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. ΟἿ. 4. 188 πολλοὶ δὲ 
βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι ] προτίουσι, δίκην παραβάντες. ΤῊΘ 5Βοηξϊτηρηΐ 15 

Βοογαίίο, Χρϑη. 27εηι. 1, 1, 1 ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὅδὺς ἐπ᾽ 

εὐδοξίᾳ, ἢ δὲ ἧς ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. ῬΙαΐ. 

«Αροϊ. 860 Ε ὃ μὲν γὰρ (ἴΠπ6 νἱοίογ αὖ ΟἸγτηρ4) ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν 

εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι. ῬΙαίάτοι Υῖΐ. Αγῖβέ. 8. ἤὰβ Ῥγθβογυθᾶ ἃ ἰγδαϊ οι 

{πᾶῦ τΠπθη {Π15 ᾿ἰπθ οὐ ΛΟΒΟΉΥ 5 τγὰβ ΡΤΟΠοτιποΘα ἴπ {Π6. ἐποδίγο, 411 

ΘΥ̓Θ5 ὙἜΓ͵ΓΘ {πῦπο] ΠΡΟ ΑὙΙβ 165 “ {ΠῸ «Ππι5ι,᾿ γγηὸῸ νγὰβ ρτοβοηῦ. Ῥ]αΐαγοῖι 

ἴῃ {π6 Ῥάββᾶρθ οἰϊθα οἵνϑβ δίκαιος Ἰηδίοδα οὐἨ ἄριστος (ἃ ονἹαθηΐ βἀερία- 

τοι ἴο {Π6 βίογυ), θ1τι θἰβθύνῆοτα ποίθβ {ΠῸ Πἴπὸ ψ]Π ἄριστος. 

593. διὰ φρενός ΟΧΡΙΑἴη5. {Π6 Π]ΘΙΔΡΠΟΙ ἄλοκα. 3.66 οἡ 64, δπᾶ οἵ. 

πηδαλίων διὰ στόματα (200). ὙΥ̓α Βοπηρίϊηθ5 58 ἃ “ἤογε]θ’ πτηϊπῇ. --- 

καρπούμενος, τεαρίηῳ ἐλ 7γἰΐ οὐ, 

594. τά, ἐλοδε. ΤΗΘ ἁγίϊοὶθ ἀθποίθβ [Π6 τοοἰϊ-πηποιση Οπαυαοίου οὐ ἐπ6 
ΤΊ8}. 

597, 598. “ΑἸΙα5 ἴον 1πΠ6 Πππασηδη ἀθβίϊηγ {παὖ Π1Π15 ἃ σὶρ θοτ 8 ΠΊΒΠ 

νεῖ 1Π6 πη ΡΟ ΠΠϊοβύ οὗ 41]. --- ὄρνιθος : ἴῸΥ {Π6 ἴγθθ τι86 οἵ {ηῖ5 ννοσᾶ 566 
Ατ. ἄν. 120 ὄρνιν τε νομίζετε πάνθ᾽ ὅσαπερ περὶ μαντείας διακρίνει.---- βροτοῖς : 

ἀαίνο οὗ ἱπίογοβί, ποῦ σοϊπρ τ ἢ {πΠ6 Δα] δον ἴῃ {Π6 ποχὺ Π1Π6. 

ὅ99. ὅὃο εγ8. 759 [Π6 ΤῸ]]Ὺ οἵ ΧΟΥΧοβ ἴῃ ἀπά] ον κίηρ' ἀπ Θχρθαϊίοι 

ἀρσαϊηδύ ΗΘ]185 ἰβ ἰγσϑορα ἴ0 ον] ἀββοοίδίίοηβ, ταῦτά τοι κακοῖς ὁμιλῶν 

ἀνδράσιν διδάσκεται [ θούριος Ἐέρξης. 

ΘΟΙ. θάνατον ἐκκαρπίζεται, γε 5. α μαγυεδί οΓ «ἰδαίλ, 1ἰζοτ αν “Π 88 

ἀθαίῃ φυοαπορα ἔτοσῃ ἰ{,᾽ 56}. ἐκφύει, Β68 οη ἀμείβεται (850). (ΟἿ. εν. 

821 ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν ἄτης, ὅθεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ 

θέρος. ---- ΓῊ]5 Πη6 15 ΘΧΡ]απαίοσυ οἵ σῇηδὺ ᾿τητηραϊ ον ργθοθᾶθβ, ΠθποΘ 

16. αϑυπαοίου. ΤΠΘ ἀϑυπάοίοη ἴῃ 000, ΠΟυΘν ΟΣ, 15. ΟἿΪΥ ἴῸΓ Υἱν πη 688 

οὗ οχργοββίοῃ, 566 Η. 1059. Τὴ γΠΟ]6 ΤΟΠΊΔΤ 15 ἃ ΤΟ] 6 το 693, 

δ94. 

602-608. ΤΊ Βρθαῖον ΠΠπβίγατοβ 5 το θοίοη Ὅν ὕννο ρβἜΠΟΓΑΙ Οα 568 

ΘΧΡΙΘΒΒΘα 8ἃ5 δἰτουπαίϊνοβ (ἢ... ἤ), {Π6 ΤΟΥ ΠΟΥ ἄγαν ἴσοι {Π6 ΘΧρουΐθ πο 6 

οὗ {Π6 5608 (8 ἔδυ! Πα ῦ Δ Π4 Δ] πηοβῦ ῬΓΟν ΘΓ ΌΪ8] ΘΧΙΏΡ]6), {π6 Ἰα ον ἔσοση 

{παῦ οὗ {π6 βίαίθ. Οὔβογνο {Π6 σ.πουηἶο ἰθη865 ὄλωλεν, ἐδάμη, ΗΠ. 824 Ῥ, 
840; ΜΈ. 90. 

602-604. Πον. Θά. ὃ, 2,20 νούα!ϑο 4 ΟΟΥΘΥῚΒ ΒΔοΤαπ [γὰ]- 

σανὶς δὐόᾶπδθ Β5ΒῈ} ἰβάρι [10 ἐγαθίθυβ, ἔσγαρὶ] θη 416 

ΙηΘοτπὶ [5οϊναύ ΡΠ ΆΒΘΙΟΙΝ: 586}Ρ6 Τιοβρίθον [| πορ]θοῦπβ 

ἱποοβίο δΔαϊᾷ ὁ ἰηίοστσαιημ. Ἐπηρ. “ἴῃ {Π6 βᾶπηθ Ὀοδί. 

603. θερμοῖς, κτὰ : “ΠοΟΥ]ν Ῥοπῦ Οἢ ΒΟΠῚ6 Ἡ]ΟΚΘΙΠΘΒ5,᾽ 56}. θερμοῖς καὶ 

σπουδαίοις εἰς τὸ πανουργεύεσθαι. ΟΥ̓, Ατ΄ Ῥηιί. 415 ὦ θερμὸν ἔργον κἀνόσιον 

καὶ παράνομον [ τολμῶντε δρᾶν. 
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605. ἀνδράσιν: «ἀᾶἀοα ἰο ΚοΟΡ ἴῃ υἱοῦ {Π6 βΌΠΟΤΩΙ παΐπγο οἵ {ΠῸ 

βίαίοιηθπὺ (οἷ. ἀνδρῶν γένει ᾿τηπηθα]ἸαῖοῚΥ ἄρον 6), {Πτ|5 Ἰοανίηρ πολίταις ἴο 

ΘΧΡΙΘΒΒ {π6 βρϑοϊῆς αἰ οσθποο Ἰνοΐγθθη {Π|18 ΟΧΆΠΊΡ]Ο ἃ Πα {Π6 ΤΟΥΤΙΏΘΓ 

(πλοῖον, ναύὐται5). --- δίκαιος ὧν : 1.6. αὐτὸς δίκαιος ὥν, ΟΡΡοΒοά ἴῃ {ποπρ]ΐ 

ἰο ταὐτοῦ κυρήσας, κτλ. ῬοΙονν. 

606. ΤῊ ορίἐποὺ ἐχθροξένοις την πᾶν ῬΘΟη βιισροοβίοα ὈΡ ΒΟΠΊΟ 

ουθηΐ οὗ {π6 {ἰπηθ5 {πᾶς τηαυκοῦ ὅπ ἸΠΠ πη η6. ῬΡΟ]ΟΥ οἡ {πὸ ρΡατί οἵ 

ΑὙΠ6Π5. ---θεῶν ἀμνήμοσι: οἵ. ΤΟ 1Ο ΒΡ 1067 ΠΟΡΊΘο τι 5 ἴπ {πὸ ΠΟ τὰ ἢ 

Ῥαββαρὸ αποίρα ἅΡονο. 

ΘΟΥ. “ἘΔΙΠηρ πηοβὺ Τί] ἴῃ [Π6 56] 58 π|6ὸ 5η8ι6. 850. (ψ. 958 

ΤΤΟΥ οαρίαγοα 15 βαϊα ἴο πᾶν ἃ πε (στεγανὸν δίκτυον) [ἩΤΟΥΠ ΟΥ̓́Θ᾽ ΠΟΙ͂ 

ἔονγουβ, ἃ παῖ {π6 04]1] οἵ {Ππ6 οἿτν 15 αἰ θαΐθα τὸ {πὸ οἰΐοποο οἵ Ῥδγὶβ 

ἀϑσαϊηδβύ Ζεὺς ξένιος. --- κυρήσας : κυρεῖν 15 ἃ' Ῥορίϊο ΞΥΠΟΠγΤη οὗ τυγχάνειν 

ἴῃ 411 15. ΒΘη565 8Π4 σΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟΠ8, 

608. “15 5υηϊ το ὈῪ οὐ 5 ἀΠΒρατίπρ Βοουτρο 4 Πα ἸαἸα Ἰονν.᾿ μάστιγι 

15 ποΐ ἴπ {Π6 58 1η6 τηθίδα ΠΟΥ τυ] ἀγρεύματος. 

609. λέγω: 566 489, 068, 
612. βίᾳ φρενῶν, ἐπ 5116 ὁ ᾿ιῖς Ὀδίτον ἐλοιισῆίβ ; ἴο Ὅ6 1οἰποαᾶ στ ἢ 

συμμιγείς. 

618, 614. ξ΄... ἐπὶ τὴν εἰς “Αἰδην ἀποικίαν ἑλκυσθήσεται. 

618. (5 ἐδοῃ εαἰεπαῖ {δα ἐγαΐπ, ἐΐθ οπα ἔοο αἰϊδέαπέ ζ0γ τεέμγη. ---- πομπή 

ΤΆ Π5Β “ΤΠ ΒΒΙ ΟΠ ᾿ ἃ5 ὙὙ611} ἃ5. “φχοοσθββίοη.᾽ --- ΕῸΣ {ΠηΠ6 ἰπῆηϊῖνο 45 πβραᾶ 

Βοτο (μακρὰν πάλιν μολεῖν) 566 Η. 6042, θῦ2 Ιαϑ50 ΘΧΔΙΏΡΙΘ ἀΠ66Ρ δα]θο- 
{ἰνοβ, α. 261 ΠΥ ΘΧἃ ΠῚ Ρ]6. 

ὙΠῸ ἀοομηθα ϑθυθῃ ἀραϊηβύ ΤΉΘΡΘΒ. ἅτ ΠΠΐηρ ἔὰΥ ἄονγῃ ἰὸ “{π6 

ὉΠ Ιου σα σου Πίσν ἔσο ΠΟΒΘ. ὈΟΌΓΤΗ [ΠΟ ἰγάγθ]]ου στοίασηβ." ὙΥΠΠ 

ἸΤΌΠΥ ΠΟΥ ἅ1Ὸ ἀθβου 64 88 τείνοντες πομπήν (“1Π6 ᾿ΠΠΠΠΠΘΓΔ Ό]Ο ΘΆΓΑΥΆΠ, 

οἴο.)). 

616. κάκῃ : 566 192. 
618. Οἵ. ἔπι. 115. κἄγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμοὺς τε καὶ Διὸς | ταρβεῖν 

κελεύω μηδ᾽ ἀκαρπώτους κτίσαι (“ΠΟΥ ΤῸΡ {Πθὴ οὗ {πον ἔγιϊτ). ῬΡΙηα, 

75έμηι. 8, 100 ἐπέων δὲ καρπὸς | οὐ κατέφθινε. --- εἰ... ἔσται : 1.6. μέλλει 

ἔσεσθαι, Ἡ. 8995 ο, ΑΜΎ. 49, 1 κ. 8. -- Λοξίου : {π|5. πᾶτηθ οἵ ΑΡΟ]]ο, οὗ 

ππορυίαίη οἰ] ΟΡῪ, ΟΟΟΌΓΒ ΥΘΙῪ οἴΐθη ἴπ ΑΘΒΟΠγ]τ5, 5 Δμηι. 19 Διὸς 

προφήτης ἐστὶ Λοξίας πατρός. 

619. “Απᾶ ΗἨδ οἵ Πο]5 ἢΐβ ΒΡΘΘΟῚ ΟΥ̓ ΒΡΘ8 ΚΒ ἴπ βθββοῃ."--- φιλεῖ: 
15 πγομΐ,᾿ “ΠἸΚοβ.᾽ 

620. ὅμως δέ: οοττο]αίνο ἴο μέν (615). 

Θ21. ἐχθρόξενον: ΠοΟΙα. 'ἴπ ἃ ροΟΩ 56η86, ΟΠ σον ἴγομι Ο06. --- 

πυλωρόν: ἃ ὙΟΓΙΩ͂ ξογΙηθ4 Ιἰκ6 θυρωρός, τιμωρός, οἰκουρός, ὅς. «Ἴεορ 
(ὁρᾶν), “νγατα.᾽ 
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622-624. “Ο]ά 15 ἷβ τηϊπᾷ, Πἷ58. θοαν ἴῃ 118 ῬΥΪΠΊΟ, [ ΠΪ5. ΘΥ6 βγη - 

Τοοΐθα, ἃπα 1153. παπᾶ ποί 5]0ν [ ἴο σ»υᾶβῃ {Π6 ΒΡΘΔΥ ἔγοιη ᾿πθαίῃ {ΠπΠ6 

5Π1614 ΑἸ] Ῥαᾶτο. 

622. γέροντα τὸν νοῦν: Τ,ΔΒΓΠΘΠΟΒ 15 {Ππ|85 ἃ 5ι1{401]6 δηΐαροηϊβῦ ον 

ΑἸΩΡΐδγατιβ, βθ6 ὥθῦ. νοῦν, ἃ58 χεῖρα ἴῃ {πΠ6 ποχί 11π6, ἰ5. Οὗ ΘΟΌΓΒΘ 

δοσι58 γα οἱ βρϑοϊβοδέϊοῃ. --- φύει: οἵ. ὥρας φυούσης (895). ἘῸΤ ἴΠ6 

ΟΠΔΗΡΘ οὗ ρσυδιηηηδίϊο 8} βἰσιοῦαθ ΠΟΤ 566 οἡ 799. 

6024. 16 πού ἴῃ δοίΐοη [Π6 βο] α1οὺ σου] ΠΟ] 5 5ΡΘΔΥ ἴῃ {Π6 

1οῖῦ παπᾶ πα 6 Γ {Π6 5}16]4. 

Θ27. εὐτυχῇ : 4|1Ππα]ηρ’ το {Π6 Ἰαβὺ υγοσβ οὐ Ετθοο]θβ. 

628. δορίπονα: ξ66 109. 

629. πύργων δ᾽ ἔκτοθεν : 1.6. ῬοίοΓΟ ΘΥΟΓ θηΐοσίηρ {πῸ οἷγ. ΟἿ. 484, 

525, 558. 

091. δή: Ὀθοδιβα {Π|6 ἸΠΘΞΒΘΗΡΘΙ Πδ5. ΠΟΥ ΤΟΘΟΠΘα {ΠῸ Ἰαβύ οὗ {Π6 

ΒΘΥΊ68. --- ΤΉΘΓΘ ὙΕΙ͂ Ῥοϑίϊο ΤΆ ΒΟΠΒ ΤΟΥ βαυῖηρ “1ΠπΠ6 ϑθνυθηίῃ σαΐθ᾽ ΠΟΥΘ 

ἰηβίθδα οὗ σἰνίηρ 115 πιβι8] ἤᾶτηθ (Ὕψισται, 5.Ἵ1ἷ)Ὑ.), 566 οη 800. 

6038. ἀρᾶται καὶ κατεύχεται, ἱπρτγεοαίες ἀπε Ἰπυοῖεβ ροη. Α σουρθῦ 

οὗὁἨ ΒΥΠΟΒΥΊΠΟΙΙΒ [ΘΥῚῚ5 [01 [Π6 58 ΚΘ Οὗ νγοϊρῃῦ δ ηα ἔπ] Π 655 ΟἿ ΘΧΡΓΘΞΒΊΟΙ. 

ΟΥ. σφάγια καὶ χρηστήρια (250). 5'1ὸ}) ῬΏΓΑΞΟΒ. ἅτ6 οὔ ἔγραιιθπί οσουτ- 

ΤΌΠΟΘ ἴῃ {πῸ φρορίβ ἔγοιη ΠΟΤΊΘΙ ἄονγῃ, ἃπα ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ ΊΟΥΒ, ΒΡ ΟΠ 

Τ)οιη βίῃ 6165. -- 6 Πᾶνο ἃ ὙΘΥῪ παίθγα] Ἰηβίϑηοθ οὐ απέϊοίραΐίοπ (ῬΥῸ- 

1ορβὶβ, Η. 878) ἴῃ {πθβ86 1ἴπθὸ5 (091-659). Νοίθ γέ 5Βίσθῃριποπηίησ {Ππ6 

ΘΧοϊδιηδίοτσυ οἵας. 

694-698. ΤῆΘϑο 11πη65 σῖγθ {Π6 ῬΓΆΨΘΥ ἴῃ {πὸ ἔογμῃ οὗ ἱπαϊτθοῦ 418- 

οουγβοθ. ““βοι!Ἱοού 856 (πὶ ΤΤΘΒ ΒΟΔ ΠΟΙ, οὐ στοχ πα ποῖᾶς- 

ἰπ5 Γποτῖί, οὐ ραθᾶπμα ΟὉ ἀΓΡΘΙὴ οαρύϑιῃ οδ ηΐανουῖ τ) ἔθ σα ἢ 

ΘΟΠΡΤΙΘΩ͂Ι, οἵο." 

634, 655. Νοίε ἐπι- “ονϑυ ᾿ ψἹτἢ 411 [ἤτϑο Ῥαγ 1ο1Ρ 1685. --- ἐπικηρυχθείς : 

ἀναγορευθεὶς ἄρχων. 

635. ἐπινίκιον παιᾶνα ἐπαλαλάξας μετὰ ἰαχῆς.-- ἁλώσιμον παιᾶνα: 44. 

10 οοουτβ ἁλώσιμος βάξις “{141πρ5 οὗἨ οαρίαγο. 8.66 119. -- ἰακχάζειν 15 

ῬΓΟΡΟΙΙ͂ν ἴο 5μοιῦ {πὸ 7]ασοΐιια [Ἴακχ᾽, ὦ Ἴακχε, Ατ. αη. 516). ΟΥ̓, 498. 

636. ξυμφέρεσθαι : οἴ. ξυνοίσετον (510). --- καὶ κτανὼν θανεῖν πέλας, 
απαὶ 51α}} ἀπε δε 5ἰαίη αἱ ἐδη εἰ. ΟἿ. 961 Παισθεὶς ἔπαισας. Σὺ δ᾽ ἔθανες 

κατακτανών. Τὰ ἰ5Β ἴο 6 ΟὈΒοΥυϑᾶ {πᾶ δῃ ἀπΘαπ8] ἔαΐρ, [Π6 ἀθδίῃ οὗ 

ΟΠ6 Ῥγοίμου ἃ πα βυγνίναὶ οὔ {π6 ΟἴΠΘσ, 15 πού σοηίθιηρ]αίθα ΠΕΟΥΘ ΟΥ 

ΘἸβθύμοτο ἴῃ {πΠ6 Η]αν. 

657, 6038. “ΟΥ 48 π6 δῖ Ποῦ οὗ Πἷβ ἀἴβρυδοθ δηα ὈδηἸβητηθηΐ, {Ππ|5 ἴο 

ΠᾶγΘ γΘηρΘΆΠΟΘ ἡ ἴΠ66 ἃἸῖνγο, ὈῪ δαὶ] ἴῃ {Π|15 βΒ6] ἔβα πο νὰν. ἘΠΓΠΟΥ 
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ὈΙοοα ἴον Ὀ]οο, ΟΥ ΘΧΙ]6 ΤῸΣ οχῖ]θ. τώς δητοὶραΐοβ τὸν αὐτὸν τόνδε 

τρόπον. 

640. ἐποπτῆρας, τυϊέηε58.8, σιατγαϊίαηβ.: βοηθούς. ἐποπτεύειν οἵζοπ οὗ 

αἰνίηθ οΠατρο ὩΠ6 οατο, ΟἿ. 1005 καί σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων θεὸς φυλάσσοι. 

641. ὧν: ἔτομη {Π6 Ῥοββθββίν ὅς, 5806 Η. 692, 1, α. 147 κ. 2. --- πάγχυ 

15. 8 ΘΡΙ͂ὸ νγοσᾷ. 

644. τευχηστὴν ἰδεῖν, α τυαγγίον ἰο δε]οϊα. ΤῊΘ οοπβίσποίίοη. Κὸ 

θαῦμα ἰδέσθαι, ἕο. ΟἿ. 912, 979. τευχηστής 15 Τογηθα [{κ6 ἀργηστῆς 

(60). ἀνδρῶν τευχηστήρων ΟΟΟυΓ5 ἢ ε78. 902, Βοίῃ νψου8 ἅγ6 ροθίϊο ἔὸυ 

ὁπλίτης (τεῦχος -- ὅπλον). : 

6045. σωφρόνως ἡγουμένη, τοὐΐϊι πιοιϊεδὲ πεΐεη ργερεαίης. 

646. Δίκη δ᾽ ἀρ᾽ εἶναί φησιν, «7ιυξέϊξο 5[ι6 οἰαίπιδ ἰο δε. --- ἄρα : Ἰπΐογθη- 
{18} (ὡς τὰ γράμματα λέγει), 5Βυιϊ τ Ὁ]Υ ἴο {πΠ6 ἴοπο οἵ δπ ᾿πίουπηαηῦ τ ΠῸ 

(065 ποῦ οᾶγ8 ἴο [ΔΚ {ΠῸ τϑβροηβΙ ὈΠ1ν ον {πΠ6 {γαῖ οὗ {Π6 Ἀ5Βθυ 0. 

Ήδποο εἶναί φησιν, οἵ. {Π6 ΗοιΙηοτῖο εὔχεται εἶναι. 

647. δέ ᾿ἰτηρ] 165 ἐπαΐ βοπηθίηρ Πκ Δίκη μέν εἶμι νου] οοτηρ]οίο 

{πὸ Ἰορϑηᾶ ἴῃ 15 αἸγθοῦ ἴουτη. 

647, 648. κατάξω: κατάγειν 15 {π6 οατπιβαίνα οἵ κατέρχεσθαι, κατιένε!, 

ζο., 411 Ὀοίηρ νου 5. ΒΡ ΟΙΆΠ]ν πιβθα οὔ {ΠπῸ σϑίαση οὗ ΔΠ Θχ ]θ ἰοὸ ΠΪβ πδίϊνα 

οἷὐγ. ΟἿ. 992, Ατν. Πίαη. 1105 φεύγων ἀνὴρ ἥκει τε καὶ κατέρχεται (11 

τϑέθγθποθ ἴο Οὔ. 5, βαῖα Ὅν Οτθβίθβ, ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι). 
- ἐπιστροφάς, ταησε. δίμηι. 841 ξενοτίμους ἐπιστροφὰς δωμάτων. 

649-Θδ2. ΤΠΘβο 1165 ΤΟΥ 8η ΘΡΙ]Ιοστιθ ἰο {Π6 ΤΠΘΒΒΟΠΡῈΤ᾽ 5 δοσοιπΐ 

7αδύ 85 915, 510 τγϑσθ ἱπίγοά ποίου τὸ [{. 

649. ἐκείνων : τοῖουγ! Πρ το 411 {Π6 βθυθῃ. --- ἐξευρήματα, εἰευίοοα. 

650. σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶθι, ἐο ἐλοιι πον αἰείογηιῖπο (ὃν {ἰη5εῖ. Ἐν 

ἤδη [Π6 ΤΠΘΒΒΘΗΡΘΓ Τη68Π5 {πα΄ ΠΪβ οὐ ρατύ 15. 811 ἄοῃθ, ἔον {Π6 5666] 

(τἀντεῦθεν ἤδη, ἔιιπι. 00) Π6 [8 Κ65 πὸ τβρομβΙ Πἰγ. ὙΤΠΘ τϑροιϊτοη 

Ῥϑίον (662) Ῥοθίγσαυβ Πἷβ δηχίθίυ οἢ {15 φροϊηί. --- τίνα πέμπειν δοκεῖ 

(σοι): ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂ γΑΡΊΘΙΥ ΔΠαΔ] ΘΘΠΘΓΆΪΠν, ἴῃ ΟΥΟΡ ἰο ἀνοϊα {πῸ ᾿ϑαβί 

Βιρροβίίοη οὗ {Π6 οοπῆϊοῦ {Ππᾶΐ 15 ΠΚΟΙν τὸ Θηβιιθ. 

651, 6ὅ2. ὡς, 70γ. --- Βν ἀνδρὶ τῴδε {πΠ6 ΞΡΘΆΚΟΙ Τηθ8η8 ΠἰΠΊΒΟΙἢ, ἃ 

ΥΘΓΥ ΘΟΠΊΠΊΟΠ 1158 οὗ {Π6 ῬΧΌΠΟΊΙΗ. --- κηρυκευμάτων : σΘηϊἶν6 οἵ οδιιβ6. 

Τὸ 1ἰβ τὴν ἀαίν ἰο Ὀτίηρ {Π6 ΠΟ]6 {ἰα]ηρ5, θτπῈ {ΠΟΥ τὴν ἀπίν 6Π65. --- 

ναυκληρεῖν πόλιν, λοι ἰο 5έ66 7 {Πι 5ἰαίε. ΟἿ, 2, 02. ἘῸΤ {Π6 ᾿ηῆπηϊγα 
ΠΟΙΓΘ 866 Η. 980, {πἰγτ Θχϑιηρῖο, α. 280 ῃ. 8. 

ΤῊΘ ΠΊΘΒΒΘΠΡῸΙ σῸΘΒ Οὐΐ. 
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(Β. νν. 653-719.) 

ἙΤΕΟΟΙΕ5. (Ἑ(ῊἩἨΟΕΤΞ. 

669 ΤῸ Αὖὐ {15 Ροϊπί {Π6 δϑρίο ξΞίγ]θ τθοθᾶβθβ, ἀπ 1πΠ6 σοπαΐπα ἔθ π6 

οὗἉ ἰγαρϑᾶν 15 τθοουθσθᾶ. : 

669, 664. ΑἸΙ {π6 ορ᾿ΓΠοῖ8 ῬΘ]οπρ ἴο γένος, οὗ. 691. θεῶν... στύγος 15 

ἴῃ 5Ξ6η86 8 ΘΠΊΡΠδϊο δα αν ϑ]θηῦ οἵ θεοστυγές, {Π|6 ΘΠ ΡΠ] 515 Ὁ ΘῚν σοη- 

ΒΙΞΈΠΡ' ἴῃ [Π6 1η ουυπρίϊοη οὐ {Π6 συατητηδίϊοα] βισιιοῖασο Ὀν Βα βεϊ αξηρ' 

ΠΟΙ ἔον δα]θοῖϊνο. Οἵ. σωφρόνων μισήματα (186), ἀπ ΟἿ. 1028 θεῶν 

στύγος (οὗ ΟἸν ἰΔοΙηΠ6βίτα).. 

655. ἘϊτθοοΙοβ σθοορηΐζοβ {Π6 τοσκίησ οὗ {πΠ6 οὔγβθ ἴῃ {π6 σἤδποθ 

ἰῃδὺ Πα5 Ὀσοισῃΐ ῬοΪν ἾοΘ5 ἴο {Π6 ὥθνυθηίῃ σαΐρθ, πο μΠ6 Πδα ΠΠπη56] 7 

τηθδηΐ ἴο βίαπα. 8:66 οἡ θ8, πα οἵ. 282. 

657. τεκνωθῇ : οἵ. 4517 ἔογ {πΠ6 ἢσπυταίνο πιξ6. --δυσφορώτερος γόος: 
οὗ ἴῃ6 σΠΟ]6 ΟἷΤΥ Ππϑηο]ν, ἰἢ ἴΠπΠ6 οαιβθ 6 Ἰοβύ [ΠΤΟῸΡῊ δὴν τγαπΐ οἵ 

ΒΘ ΟΟΠΙΤΟΙ οα {Π6 ρΡαστΐ οἵ {ῃ6 Κίησ. Ηἰβ οὐγῃ ΔαιΙπ ΟΠ] ΟΠ ἰὼ {Π6 

ΘΠΟΓαΒ ΟΝ {Π15 Ροϊηΐ Θαυ]ν ἴῃ {Π6 ΙΔ 0111 6 ΤΟΠΠΘΙΠΘΙΘί. 

ΟἾΙΥῪ ἴογ ἃ Ὀσγϊθῦ τηοπηθηῦ ἀο685 Εΐθοοὶοβ Ὀθίσαν 8 ΠΠΎΤΘΥΠΚΘ Θιηο οι, 

δα {Π15 ἔθ] ηρ 1561} 8 Καβ οἡ αἰσθοῦν {πΠ6 ἔοσμη παίαγα] ἴο ἃ τηδη οἵ 

Ῥαί165. 

0568. ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, 20. κπι πιοξὲ ἐγχείη παπιεεῖ, τῷ κατ᾽ ἐπώνυμα 
φιλονείκῳ. ΟἿ. 829, Ἐπτ. λοεη. 6356 ἀληθῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκην πατὴρ] 

ἔθετό σοι θείᾳ προνοίᾳ νεικέων ἐπώνυμον. 

669. τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ: “ὙΠαὺ γᾶν Πῖ5 Ὀδᾶρα 5Π8}}] οπα." τελεῖν 
ἰηἰταηβιεῖνο, Οὐ. 1021 οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπη τελεῖ. 

660. εἰ, τολεέλετ. 

661. φλύοντα, δα ῥὶ]ΐηψ, φλυαροῦντα. ῬΥ. 04 μὴ μάτην φλύσαι θέλων. 
- φοίτῳ: μανίᾳ. ΟὕΞοΓνΘ [Π6 ΔΠ|Π{οτγατίοι ἴῃ {Π6 11Π6. 

662, 668. ἡ Διὸς παῖς παρθένος Δίκη: οἵ. Η65. Ο»ρ. 354 ἣ δέ τε παρθέ.- 
νος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα, [ κυδρή τ᾽ αἰδοίη τε θεοῖς οἵ ἤοΟλυμπον ἔχουσιν. 

ΤῊΘ ἑπυϊοϊαδιϊέῃ οὗ 1ᾶνν 15 τυ ρίῆθα ἴῃ τΠϊ5 Θοποθρίϊοη. --- παρῆν | ἔργοις 
ἐκείνου, κτλ, αἰξεπαϊεα ἢιἷ5 αἰεεεῖα. ἀπαὶ ἐποιλίς, [μὰ 6 πη ρεγῆαρβ ες πεϊρφίξ κατα 

ῥεεη. --- ἔργοις καὶ φρεσίν: οἸΩΡΠαΙϊο ἃ5 ΟΡροξθᾶ ἴο γράμματα φλύοντα 

ΑΌονο, Πκὸ {πὸ ἔγθραπθηΐ ἀπ  Πθϑὶ5 οὗ λόγῳ πα ἔργῳ. --- τόδε: τὸ τὴν 

Δίκην βοηθῆσαι αὐτῷ, καὶ εἰσάξαι εἰς τὴν πατρίδα, καὶ νικῆσαι ἡμᾶς. 

664. ἀλλά, ὑμέ ἃ5 ἴῦ ἴ5. Τῆκο, μ6. οουπτηθη νῦν δέ.--- οὔτε.. φυγόντα 
μητρόθεν σκότον, πείϊζἠεγ᾽ τυΐεη ἤιε Πεα] ἐ]ι6 ἀἰατγίηεβ5 ὁ ἐλ τροπιῦ. ΟἿ. ἔπι. 

Θθὅ οὐδ᾽ ἐν σκότοισι νηδύος τεθραμμένη. Νοίθ {πῸ Δουῖδύ ρίορ. μϑσὸ ἀπά 

ἴπ {Π6 ΤΟ] ησ Πἴπὸ ᾿πα]οατίηρ ἃ ροϊπὲ οὗ {πιὸ (4 ρΡοτϊοα οὔ ἃσὸ ψιποὰὺὲ 

ΤΟρΑΓα ἴο 115 σοπεϊππ8 06), {Κ6 ἐν ῬΘΙονγ. 8566 οἡ 490. 

665. Δῖον ἠπ ἢϊὶβ οἰ ]ιοοεῖ, ποῦ εὐεν τοΐοι ἢ τσα5 ἃ ψοιάδ (ἔφηβοΞ5). ---- 
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ἐν τροφαῖσιν νοι] 5ἰτ ον ὍΘ γι Π16 {πΠ6 ΟΠ] 15 ἀθροπάθηΐ οἡ {Π6 

ΤΠΟΥ ΠΟΙ ΟΥ τροφός (10). ΤΠΘ αἰν βίοπηβ οὐ ἃρὸ ἅτ οἵ ὀοῦγβο ποῦ ᾿ποπαρα 

ἴο Ὅ6 ἀφ ἤπιον τηαγκρα οἵἕ ἴῃ {Π|5 ρΡαββασο. Οἵ. [η6 ΗοΙΠΘΙΙΟ ΡΏΤαΒ6 

τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο. --- πώ: Ῥ]Δορα ΠοΓΘ, {ΠΟ ῸΡῚ. ῬΓΟΡΘΙῚΥ τηοα! ἔν ηρ {16 

Ἰοδαϊηρ νου (007) ἀπα ἴΠ6 ΠΟ0]6 πορϑίϊοη. 

666. Οἶ. 884 ἔ. ξυλλογῇ, φαΐλπεγίησ. ΟΥ̓ 1π6 ἔθη ἃρθβ οἵ Ἰιπτηδη Πἰΐρ, 

δίνθῃ ἃ5 Ρουϊοαβ οὗ ξΞβϑθύθῃ ὑϑδγβ ὈῈ ϑο]οη 77.. 27, [Π6 {π|γτὰ 15 ἃ5 Τ0]]Ο 5: 

τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων ἔτι γυίων | λαχνοῦται, χροιῆς ἄνθος ἀμειβο- 

μένης. 

ΘΟΥ. Πὰς «Πιδέϊοε τεσαταϊεεὶ ἰιίηι Υὶ1ἢ ἴάνου απαὶ αἰδεπιεα ἠιΐπι τυογίμῳ οἵ 

Πουβοιῖ. Νοίθ καί, ᾿ἰπβίθαα οἵ οὐδέ, Θοτη θ᾽ πη {[Π6 γ ΥῸ5. ΟἸΟΞΘΙΥ ὉΠΑΩ͂ΘΥ 

16 πορδίϊοῃ. 

ΤῊΘ Δ]]ΘΡΌΓΙΟΔΙ ΔΡΡΙΠοαίίοη οἵ [Π6 ἅῦονυθ 11π65 15 ρ] δίῃ, οὐδὲ ἐν μιξ 

ἡλικία ἔπραξέ τι δίκαιον. Τῇ 15 ΠΟΎΤΘΥΟΙ {Π6 Ἰδηστιαρο οὗ ΡΆ55101), ὙΠΘΓΘΌΥ 

ἙτθοοΙο5 δαάναποθβ τυ ἢ ἰγοιηθμἤοιιβ ΘΙ ΡΠ 515 ἴ0 {πΠ6 ΔΠΠΟῸΠΟρΙηΘηΐ οἵ 

ἴΠ6 5016 Θχϑιηθ}]6 {παΐ 15 οὗ ποῖρῃῖ, θ68, 069 (οἵ. δ80--ὃ86). ΑΘΕΟΒγΠι5 

αοοθβ ποΐ πιθῶῃ ἴο Πᾶν ἴὖ ππαρογβίοοα {παῦ ομ6 ὈΤΟΐΠΟΙ νγἋ85 ΠΊΟΤΘ ἴο 

ὈΙΆτη6 {πα {ΠπΠ6 ΟἴΠΟΓΙ ἴπ {ΠΟῚΓ αἰβα συθοπηθπΐβ ῬγΘυ ΟΠ Β]Υ ἰο ἴΠ6 ἀθβοθηΐ 

ΟΥ Ῥοϊνπΐοθβ ΠἸΡΟῸΠ Πἰβ παίϊνο οἷζν ; οἡ ἴΠ6 Θομίγασν, ἰὉ 15. ΟἾΪΥ 8 

Θαιδ!ν ἰπ {Ππ|5 τοσατα {παΐ ΤΠΟΓΆ]]ν π5{1ῆ65 {Π6ῖτ δα 18] ἕαΐθ. [Ι͂ἢ {ΠῸ 

ῬΙΔΥ, Πούσουοσ, [Π6 ΟΠ6 βίαπαβ ἃ5 αἀθΐθπηαου, πα {Π6 οΟἴΠΟΥ 45 τνοῦ]α- 6 

ἀδβίσονον οἵ ΤΉΘΌθβ, πα {Π15 βιτπδίϊοη Πὰ5 ᾿πῆποπορα {Π6 ροθίβ 66- 

᾿ἰπρϑαίϊίοη οἱ Εἴθοοὶθβ, ἃπα θχοϊΐθβ οὴ {ΠῸ ραγί οἵ {πὸ βρθοίδίου ἃ ΠΙΡΉΘΥ 

βυιηραίῃν ἴον ἴΠ6 οἱ θὺ ὕγοΐῃθσ. 8.666 {ΠπῸ Ἰαβί 1Π1ἴπ6ὸ5 οἵ {ἴπ6 ραν (1019- 

1079). 

668. οὐδὲ... μήν : Θχρτοββίηρ 85 85 ΘιρΠαῖς Δα! 1 0Πη8] βίαίθιηθηΐ 

τμαΐ 15 σϑα]ὶν [Π6 5οὶθ ἱπηρογίαμπί 1{Ππ|π5ίγαῖίο οἵ {ΠῸ {τὰς Θηπποϊαῖρα. 

π- κακουχίᾳ: κατώσει. 

670, 671. ἡ δῆτα, τεγῖΐη. --- πανδίκως ψευδώνυμος Δίκη: ἴοτ πανδίκως 

566 Οἡ 171. Βεΐ ΠΟΙΘ ἴΠ6ΓΘ 15 ἃ ΡΙΔΥ ΠΡΟῚ {ΠπΠῸ ποσάβ. (ΟἿ. }γ. 85 ψευ- 

δωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα | καλοῦσιν, αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως, κτλ. 

672-614. ἙτθοοΙθβ ἐσῖθβ ἴο {π|βι{{ν {Π6 πα π]Π σθ ποθ οἵ Δ ΘΥ]] πη ρτ]568 

(κακοῦ ἔρωτος, 087) ὈΥ ἃπ ΔΡΡΘΔ] ο {Π6 58Π|6 ΔΥριιπιθηΐ (ὀργὴν ὅμοῖϊος, 

Θ618) τμαΐ ῬΟΙ  πΐοθβ τγὰβ ὙὙΓΤΟΠΡῚΥ πβῖηρ (τούτοις πεποιθώς, ἐνδικώτερος). 

ΤῊΘ τϑὰὶ πιοίϊνθ ἰ5 μαίβ (ἐχθρὸς ἐχθρῷ), ἀπ νὑγαυ!κα ἔπτν (θυμοπληθὴς 

δορίμαργος ἄτα, 0860). 

679. μᾶλλον ἐνδικώτερος : 5016} ἀΟΙ0]6 οοπιρατγαῖνθβ (ΟΥ 5ΌΡΕΥΪΑ- 

Εἶν 65) 816 ΤΆΓΘ, ἃ5 ἴῃ ΕΠΡΊ5ῃ. ϑερρί. 219 μᾶλλον ἐμφερέστεραι. όχι. 

Ὡ 248 ῥηίτεροι μᾶλλον. 

675. σὺν.. στήσομαι: 566 486, 609, 612. --- φέρε: Δαἀαγρεβρα ἐο 8ῃ 
αἰϊοπάδῃηϊ. 
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ΟΥ76. κνημῖδας: [Π656 Δ΄Θ ΤΟΡΊΪΑΥΙΥ τηθη τ] οηορα ἢγβί, κνημῖδας μὲν 
πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε (Τ' 9330). --- πετρῶν προβλήματα: 1.6. ΠοΙτηρί, 

Ουἶγαββ, ἕο. ὙΠῸ σοηϊνο βιυιβίαϊηβ ἃ αἰ ογθηῦ στοϊαϊίοη ἔγοτη {παὺ ἴπ 

δ40. ΑΚ ποτ Επισ. ϑνρρί. 208 χείματος προβλήματα. 

677-719. ΤΙΠΐβ ΒΟΘΠ6 ΠΠΔΥ ΡῈ ΘΟΙηρατγοα τ] ἃ ἤουπιοῦ οπο (908-- 
2059) ΒοΟΓ ἔογ {Π|6 5: τη] !ν οὐὨἨ οχίθγηδὶ ἔοστη, πα {ΠπῸ ἱπηρτοββῖνθ Θ0η- 

ἰγαβύ ἴῃ βρισιῦ ἀηα βἰτπιαῖοη. ΤΠῊΘ ἈΡΡΓΟΡΙΪαἴθηθββ οὗ ἃ ἔθιηδ]θ ὉΠΟΓΤῚΙΒ 

ἰἴβ ἄρα ῖη ΟἸΘΑΤ]Υ 566, {Π6 Ξοης θη ΐ5 ΘΧΡΥΘΒΕΘα ἴῃ ορροβίςοη ἰο Εΐθο- 

ΟἸ65. Ρεϊπρ' 500} {πᾶΐ, ἱΠποτιρὴ {Π6 ποθ]οβῦ ἴῃ {πῸ ἐσαρϑαν, [πο ν οου]ᾶ ποῦ 

παγνο θθθη πἰΐογρα Ὀγ τηθη (οἷ. 111). 

ΤῊΘ πι88 οὐ {γἸ βίο η5 1ἢ {Π15 ῬΙᾺν 15 ποι Δ] (᾽ν ΠπΠ65 οὐ {π6 οοῦγ- 

ΡῬΠδθιιβ ΠΟΙ αὖ ἢγβί), ἃ5 {παὖ οἵ φααίγαϊῃβ 15 ἴῃ {πὸ Πγοηιείδιειι. 

ΟΥΤ. ΤῊΘ Θχρσθββίοη οὗ οπαθασηηοηΐῦ 15 ἀπὸ ἴο {Π6 Θαυ πϑβίποββ οὗ [Π6 

δηΐγοαίυ, 580 ἀραίη 0806, ΘΠ] Αυ]ν 205 ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, οδτιβοα ὈΥ͂ 

διηοίϊοη οὗ ἃ αἰ ουθηΐ βοσί. 

678. ὀργὴν ὁμοῖος, [ἰ{6 ἦγ ἱδηιρετ. --- τῷ κάκιστ᾽ αὐδωμένῳ: τῷ ἀδελφῷ 
σου βλασφημουμένῳ. 

679. ἀλλὰ... ἅλις, "0, ᾿ἐ 15 ἐποιιηῆ,, οεἱο. 

680. ἐς χεῖρας ἐλθεῖν, πα τι5. ΘΟΉ 56 ΤΕΥ 6. --- αἷμα γὰρ καθάρσιον, 
᾿εἰ5 εαρίανίε δίοοα {5 564. 

681. ὁμαίμοιν : {πΠ6 νγογ 15. ΔΡΓΥ Οἤοβθη Ποσθ. [804 ϑνθὴ ἵΠΟΓῸ 

ΒΙση ΠσΔ ΠΥ ἀραΐη 940. --- αὐτοκτόνος : “{ταίτ 144] τὸ 5Πποι]α βᾳν. 

ΒΌΟΙ ΘΟΙΠΡΟΙΠαβ οἵ αὐτός ἴῃ ἰτασοθαν ΤῸ ΘΠ] ον α πού ΟὨΪΥ οὗ πιμέναϊ 

νίο]θποο (οἴ. 734, 806), αὶ οἵ δὴν πππαΐιγαί ἰτοαϊμηθηῦ οἵ Κιπᾶσρα Ὀν 

Κἰπαγρά, 85. ϑιρρί. Θὅ παιδὸς μόρον, ὧς αὐτοφόνως ὥλετο πρὸς χειρὸς ἕθεν 

(ῬὨΙ]ο ΤΉ 6188). 

ΤΠ15 Πρ 15. ΓΟ] Ὅν πὸ {Πα 15 ποΐ οοπβίβίθηϊ νυ Ί ἢ 1 ἴῃ ρ δ Ππη- 

πηδ 1168] βίσποίατο (απασοίμἐϊοι). ΤῊΘ ἰγγορι ]ΥΙν 15. ἃ πα ςαΓΆ] οὁΠ6 πᾶ 

ΓΠΘιουΊΟ8}1ν οἰϊθοϊνε, ἃ πηα ἰβ οὔ βο ἢ ἔγθαπθηΐ ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ 85 ἴ0 ΠᾶνΘ 

γρορῖνθα {πὸ πᾶῖὴθ οἵ “ποιηϊηδίϊνο ΔΡΌβοΟΙαἴο᾽ (πο μη αίϊν 8 ΡΘη- 

4 615). 

6082. “ΤΠβ 15 ΡΟ] Πα 0 ΠΟΥΟΥ νγαχίηρ οἱα." ΟἿ. ὅορῃ. Ο. Ο. 984 

θυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆράς ἐστιν ἄλλο πλὴν | θανεῖν. ὙΠΟ. 2, 44 τὸ γὰρ φιλό- 

τιμον ἀγήρων μόνον. ΤΠΘ {ποπρῆϊΐ οὗἉἨ {Π15 Π1Π6 15 τῇοΥΘ αἸσθοῦν ΘΧΡΥ ββϑα 

πη {Π6 ΞΘΟΟΠΩ͂ ΞίΤΟΡΠΘ οὗ [Π6 ποχί βίαβίτηππι, 1798 τίς ἂν καθαρμοὺς πόροι; 

689-685. Ετροο]θβ, ἔγοτη 8 ΒΟ] αἸουβ βία παροϊηΐ, οδ ἢ 566. ΟἿΪΥ δ 

ἀοῖ ΟΥ̓ ἹΠΡΊΟΥΙΟΙΒΠ655 Δ Πα σουγαγαϊοο ἴῃ ἀνοϊαϊηρ {πὸ οΟΠΗ͂Ϊοῦ ψ ἢ 15 

ὈτΤΟΙΠΟΓΙ, ἴο ὙγΒΙΟὴ Π6 5. θηρία, «πα {π6 ῬγΟΌΔΌ]6 ᾿ἰδβὰθ οὗ ΒΟ Π6 

ΤΔΙΠΘΥ ΟΥΑΥ 65 1Π4ηῃ αἀγθδ 8, 
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6083, 034. Τὸ ἘΐροοΙοβ, ἴῃ 185. Ῥγοβθηΐ βίαίο οἵ τη (566 θ59-Ὁ 55), 

1 1β αὖ "υοβῦ ἢ δου] (κακόν). 'Ὸ πλα]το Π15 Πιθδηϊηρ Οἰθατ 6 Δ 15 Ρὲτ- 

Θηἐ πού αν μόνον γὰρ κέρδος ἐν τεθνηκόσι, {γε οπἶψ φαΐη ΤΟΥ γὴο 18 ἴηι {716 

φγαυο. ΟἿ, Βορ]ι. «{πὲ. 401 εἰ δὲ τοῦ χρόνου ] πρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος αὔτ᾽ 

ἐγὼ λέγω. | ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν, ὡς ἐγώ, κακοῖς ] (), πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατθα- 

νὼν κέρδος φέρει; 
6083. φέροι: {1|ὸ ορίαϊνο οὗ ἃ γᾶριιθ ΘΟΠ 101, ἃ ““ΠΠΘΤῸ ΒῈΡΡΟΒβὶ- 

(ἴοι, ἱπβίθαα οἵ {π6 βθ] ποίϊνο (ον Ῥυοβοηῦ πα] εν 6) ΘΧΡΓΘΒΒΙηΡ 

ΘΌΠΟΙΑΙ {ἰπ|6 15 ἰαἸοτηαίϊο (Ατι16). ΟἿ, Τπας. 1, 120 ἀνδρῶν γὰρ σωφρό- 

νων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν. ὅορ!,. Ο. Ὑ. 91, ἄνδρα δ᾽ ὠφε- 

λεῖν ἀφ᾽ ὧν ] ἔχοι τε καὶ δύναιτο, κάλλιστος πόνος. ΤἼῊΘ ΘΌΠΟΓΑΙ {πτῈ οὗ 
{πὸ ἐποπρεὺ 15 ΠΘΙΡΘα Πουο Ὀν τὶς, ΔΙ ΤΠ ΟΌ ΟῚ {Π|6 ΒΡΘΆΚΟΥ 15 ΤΘ ΠΥ {π]ηΚ- 

ἱπρ' οὗ 15 οὐσῃ οᾶ56 ἃἴοπο. (ΤΠ ἱπιρογαίνο ἔστω 15 οὗ ὁοπγβο δἀαρίρα 

ταίμπου ἰο {πὸ ραγίϊοι]αν ραν οὐ {ΠῸ6 βἰατοιηθηΐ.) “ΤῈ ἃ Τη8Π ΤηΔν ὈΘᾺΓ 

ΟΥ̓ ἀρατὺ {τῸπὰ ΙΒ ΟΠΟΥ, ν06}1 ἀπ4 »οοα:᾽ --- εἴπερ ΟΟΟΌΓ5 1 {Π6 ορίδ- 

ἐἶϊνα αἴξὸ ϑηρρί. 941 ἄγοις ἄν, εἴπερ εὐσεβὴς πίθοι λόγος. 

685. κακῶν δὲ κἀσχρών : οὗ κακά Δ]0Π6 (510} τηπιβῦ 06. Π15 16 αὖ {ΠῸ 

Ῥοβ) εὔκλεια αὖ Ἰοαβύ τηϊρηῦ 6 Ῥγθαϊοαίοα ; ποΐ 80 οὗ κακὰ καὶ αἰσχρά, 

“4180 Π8]Ὁ Βἰπη πα] 46 ὑπτρὶὰ βαυηὺ. Τη6 σϑηϊίνο Πἰπη1ὺ 
ΠΩΩ εὐκλείαν, Ὀύ 566 Η. 799 ἃ. 

ΤΠῸ σΠοσιιβ, Ὁ] αυτη θα αὖ {ΠῸ δἰ βίου νου β Οὗ ΕθοοΙοβ, τυ μῖ0 ἢ. θοίσαν 

ἃ αἰβροβι οι ἰο γ]614 ἴο ἃ Ῥδα πρι]56 πα αἰ θαΐθ 1 το Ταΐο, ὈΓΘΔ Κ5 

᾿ΐο ᾿Ἰγτῖς βίγαϊηβ Ὁ Πα τη 65 ἃ ΠΟΌΪΟ οἴογί τὸ ΟΠΘῸΚ 15. σστονῖπρ τηοο6. 

686, 687. τί μέμονας ; τοὐαΐ ἐβ {5 τασε ὁ {πη 3 μέμονα ἰ5 ἔγοαποηῦ 

ἴῃ ἨοΙΊΟΥ, ΠΩ ἴ5 ΑἸ 5. ἃ Βίγοηρ' πγοσῇ. ---- θυμοπληθὴς δορίμαργος ἄτα, 

Ῥαξβδβίοπαϊΐε το! τη αξιαΐίοι οΥ {16 5ρεατ. -- φερέτω, “Δ ΌΓΤΙΡΙατ.᾽" 

688. ἔκβαλε... ἀρχάν: ΡΥ ΪΠΟΙΡῚΪ5 οΡδέδ. 

689. τὸ πρᾶγμα: τὸν ἡμέτερον ἀφανισμόν. --- κάρτ᾽ ἐπισπέρχει, τελεῖ 

ἵπιρεῖβΒ. ΤἼΙΘ Θχρυθββίου ΔΏΒΎΥΟΥΒ [0 φερέτω ἅθοΥο. ΤῸΓ ἐπισπέρχειν ἴῃ 

σοπποχίοι νἱ ἢ {(Π6 ἤρτπτο ἴῃ {πὸ ΟΠ]! ονὶπρ ᾿η65 οἷ. Ηόομι. ε 9504 ἐπι- 

στ} Ὁ --- οὐ τ -Ξ ὦ... 

ΕΠ τέο] .- Ξ- Γτοὸ-.-.ὦ} -- ΛῚ 

τῇ... «ἶὰ]} Ε-- ΞΟ 

ΤῊ ἢνδί ἔτνο Π1π68 οὔ {Π18 βίγσορμῃ πυυβὶ 6 γοσγαθα ἃΒ ΤΟΥ Ϊησ ἃ ΠΟΘΙ Πηΐδο “5 γ8- 

ἴδια ̓ (Η. 1014 Ὁ), οὐ 'π ΟἾΒΕΙ ΟΥΒ ἃ Β' ῃρ]6 ἸΟηρ' γοῦβθ. ΤῊΘ βΒᾷπη6 18 ἔστιθ οὗ [6 

ἢγβῦ {Π 766 11πΠ68 ΟὗἉ ΒΙΤΌΡΒΘ ε΄, 
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σπέρχουσι δ᾽ ἄελλαι [ παντοίων ἀνέμων. ὅ:66. 285. --- θεός ΔΠΒΥΟΙΒ [0 ἄτα 

Δ Όονο ἃηᾶ. δαίμων (105) οὗ {π6 ἌΟΠοττι5, 50 [7 85 {π6 Ἰδαίου 15 αὖ ρσθβθηῦ 

νἹΠ]Π]ηρ ἴο Θοποθθ 8 ΠΥ Θχίθγμα] (5 ροσπδίαγα]}) ᾿πΠῆπι6 η66. 

690. ἴτω κατ᾽ οὖρον ; “ΟΥ̓ τ] [Π6 ὌτθοΖθ." κατ᾽ οὖρον 15 ΠΠ| ΟἿΓ 
ΘΧΡσΥ͂ ββίοη “ ν ἢ [Π6 5 ΓΘ ΠῚ, Δ Π4 ᾿ἰπ]Ρ]165 {Π6 τοππποϊδίϊομ οἵ 411 οἴϊοτε 

ἴο βίθιη {π6 (146. Οὗἁ {πῸ ἢϊρσῃΐ αὐΐου {πὸ Ῥαῖ]6 οὗ ϑ'δ]διηῖβ, 675. 480 

σύδην [ κατ᾽ οὖρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν. ϑορΡῃ. 7ταεῖι. 4068 ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν | ῥείτω κατ᾽ οὖρον. --- κῦμα Κωκυτοῦ : πῃ {Π6 τηρίαΡ ΠΟΥ ὙΠ κατ᾽ 

οὖρον, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ΡὙΎΔΙΠ ΠΑ 104}1}}0 κῦμα ἰ5 {π6 οὈ͵θοῦ οὗ λαχόν, τ ΒΙΘΗ 

ΔΡΎΘΟΒ Ὑγὶἢ γένος {πΠ6 5 ͵] θοῦ οὗ {π6 βοπίθποο (ἀπώλειαν καὶ φθορὰν κλη- 

ρωσάμενον). 

691. Φοίβῳ στυγηθέν : 566 745 ἀπᾶ {π6 οσοπίοχί {Ποτο. 

692. ὠμοδακής, αἰγοοίοιιδ. ὅθ 541, «πᾶ οἵ. {π6 Ῥχουθυθῖαὶ ΘΧρτθβ- 

ΒΙΟΠ ΤῸΓ ΟΓᾺΘῚ Παίθ, ἤοτη. Δ 95 ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε 

παῖδα“. --- ὠμοδακὴς ἵμερος κτὰ ἀΘῆποβ κακὸς ἔρως (687). --- ἄγαν πᾷ ἐξ- 

Πᾶν {Π6 5816 ἴοτοΘ, 1 ὸ φερέτω ἃῬονΘ. 

6099. πικρόκαρπον, κτλ, ἐο αο πιαπϑίαιιοἠίεν ἐπαΐ δεαγα {ἦε διξέεν γῖξ ο 

δίοοα τιπϊατοζι. ΟἿ. αἷμα δρέψασθαι (118). --- ἀνδροκτασίαν: ἃ ἨοτηοΙΟ 

γνγοτά. 

694. αἵματος οὐ θεμιστοῦ : {πΠ6 ΟρΡοβῖία οὗ αἷμα καθάρσιον (080). 

695. φίλου: ποῦ πιςποιΐ ραΐμοβ ἴῃ {Π|5 ΘΟμποχίοῃ ; ποίθ ᾿ἴ8 Ῥτοχ- 

᾿πηϊτν ο ἐχθρά. --- μέλαιν᾽ ἀρά: οἵ. 852. -- προσιζάνει : ΡῬΟΥΠαΡ5 ἃ τηθία- 
ῬΠΟΥ ἔτουμη 8Π 1]]-οτηθπραᾶ θἱγα (δίκαν κόρακος ἐχθροῦ, Αφ. 1415). ΟΥ̓" 

Ιν. 216 πλανωμένη | πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει (“ ΑἸἸρσῃ 5 ὩΡΟΠ ἢ). 

697. (ἰαἰϊίπη ἐμε εατίϊεν α σαΐπ αδουε ἐδ ἰαΐεν ἀἰοοπι, 1.6. βαγίηρ {παῖ 

{Π6 ΒΟΟΠΘΥ 1 αἴθ {πῸ Ῥοίζοσ. (Οἵ. 684, ὅπ 566 ἀραΐῃ {π6 αποίαἑομ ἔγουη 

{π6 «πέϊφοπε τηϑδᾶθ ἴπ {Π6 ποίθ οἡ {πδΐ 1ἴπ6, εἰ δὲ τοῦ χρόνου Ϊ πρόσθεν 

θανοῦμαι, κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω. --- κέρδος ργοαϊοαίο- Ποῖ, πρότερον (μόρον) 

ΟὈ]Θού. -- 6 τᾶν 580 {παΐ μόρου 15 σοηϊῖνο αὐΐου 1η6 οοιηραγαῖνα 

ἔοτοθ οὗ κέρδος (-- κέρδιόν τι), Ὀπΐ πρότερον Π6]Ρ5 ἴο Ὀτΐπρ ἃρουὺῦ {Π6 

ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΊΟΠ, Ὑγ ΠΟ 15 ἃ Ρουθ ον παίατχα] 016. 

Ἐτθοοϊοβ οναᾶθβ τ] αΐ 15 [Π6 τηδῖη Ροϊπί τὰ {Π6 ΟΠοΟΤΒ (αἵματος οὐ 

θεμιστοῦ), ἃ 5αν8 ποῖ ἃ ψοτα ἀθοιὺέ {πΠ6 ἀθαῖῃ οὐ Π15 ὀγοίδζον πηι] 719. 

ΗΘ Πο]α5 βία ΡΟ ἴο Πἰβ οὐ Ροϊηΐ οἵ λοποῦ, ἃ πα ἢΪ5 ἔα Πβϊο 1ᾶθ8 

{πα {ΠῸ οὔχβο στητπιϑῦ θ6 {] 1164. 

698. σύ: ορμαίῖῖο. ΤΠΘΥΘ ἰβ ἴτθθ Ὑ11] ἴῃ ΤΠ6η ; πον 5ῃου]Ἱᾶ ποῖ 

Π6ΙΡ οἡ γῆῃδὺ {Π6ν 681] ζαΐθ, ὈῪ Πυσυνίηρ ἴο τηθϑὲ Ὁ ἀΠΑ͂ΘΥ {ΠῸ ᾿πηρ}}}856 
οὗ ἄθβίγθ Οὐ ἄθβραῖγ. ἄλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὠ θεὸς συνάπτεται, 

}γ8. 142. 

698, 699. κακὸς οὐ κεκλήσει βίον εὖ κυρήσας, ἐλοιι εὐἱϊέ ποὶ πανε α δαα 
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πάη 70. Πηαίηρ 178 ἴηι ἃ χοοαῖ τυαῃ (1.6. ὍΥ ἃγοϊαϊηρ {πὸ πη Π0]ν οΟΠΗ͂ΪοΙ), 

“81 νἱΐδπιὶ Ποποβδίο 040 ΒΟΥ ΥΟΥἾ 5. κακός Δ]] 05 (0 αἰσχύ- 

νης, αἰσχρά ἃθονθ. “ΓΘ Δη ΕΠ 6515 κακός, εὖ, 15 ἃ Ῥοϊηίοα τνὰν οὐ βοιηρ 

Του ἃ νἱθυν αἸσΘΟΙν ΟΡΡΟΒοΩ το {παῤ οὗ Ἐΐθοοϊοθβ. ἘῸΓΣ κυρεῖν (τυγχά- 

νειν) 1 ἀοουβαίνο 560 οἢ 481. 

699, 701. μελάναιγις... Ἐρινύς : οἵ. 977, ἔπι. 515 ἁμετέραις ἐφόδοις 

μελανείμοσι»ν. ὙΠῸ Ῥγοβοηΐῦ θριποὶ ἀθριοίβ {πΠ6 Εν 5 ἴῃ ἃ γΑΤΠ ΚΘ 

δυΐδο. ΞΙπΉΠΑΥ]ν 959 ἐπηλάλαξαν ἀραί. --- ἔξεισι δόμων: οἵ. 4. 1189 

κῶμος ἐν δόμοις μένει, [ δύσπεμπτος ἔξω, συγγόνων Ἐρινύων. 

ἼΟ2. πώς: ποβοῖο 4 ποποᾶο. --- παρημελήμεθα: 50 οἵ Οτοβίαβ, 
Ἐπὶ. 800 παρημελημένον | ἔρρειν, τὸ χαίρειν μὴ μαθόνθ᾽ ὅπου φρενῶν. 

Ἴ05. Βιιΐ {6 ὕαυον 077 οἷν αἰεδίγιοίίοι 15 αὐπιίγειϊ Ὅν ἴῃ 6πι, 1.6. ΤΥ 

ἀρθαῖῃ ἰ5 {πΠ6 οπἱν οἴϊοσϊηρ [πα΄ ο8η συδῦν {Π6Π|, τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐν 

χάριτος μοίρ: λαμβάνουσιν. ---- χάρις 15 {Π6 ΤΟΡΙΡ ἴο θυσίαν Δθογο. 

"04. ΟἿ. 585 σαίνειν μόρον τε καὶ μάχην ἀψυχίᾳ, ἃπα {π6 ποίο. ---ἔτι: 

Ἰτοηΐοα] ἀπα Ὀϊζίοσ. “ὙΠ πον 6 ἸΟΠΡΘΙ ἔαυγηϊηρ ΟἿ Τῃγ ἄοοτῃ 1’ -- 

Θύθη ἴἢ 1 πανο ῬΘΘῚ ΘΚ ΘΠΟῸΡῚ ἴο ὁ 50 πη] πον. ΟἿ, ἤδη ἀθονϑ. 

- ὀλέθριον μόρον -- ὄλεθρον. Αἀαρίρα ΘΧΘΟΙΥ ἴο ὁλομένων ἴπ {πΠ6 ῥχτε- 

Δ ἹΟῸΒ 11Ππ0. 

705. νῦν ὅτε σοι παρέστακεν, (ο [ἴΐ ποῖν τὐΐεη ἰμαὲ ἄοοπη βέαπεῖς εἶοβο 

ὃῃ ἔδεε, νῦν κολακευτέον τὸν θάνατον; ὅτε σοι οὗτος παρέστηκε καὶ ἐπῆλθεν. 

Οὗ. Ηοπι. Π 802 ἀλλά τοι ἤδη [ ἄγχι παρέστηκεν θάνατος.-- νῦν 15 [Π6 

δι ῃδίϊο τϑ]ο Ποὺ ἴο {Π6 ἤδη πα ἔτι οὗ Ἐΐθοο]6β. 

106-108. ἐπεὶ δαίμων λήματος ἐν τροπαίᾳ μεταλλακτός, 207 ἐλε σχεηῖτι5 
ἵπι α ἰαίετ οἰιαπης οΓ {η} ἐδηΊΡΕΥ 5]ιϊ πο (“ ἃ ἃ Θ τὴ ὁπ, 6 ἃ Ἢ Ἶ τὴ πὰ {π|11 

ἰαπᾶθη πλπίαπίο, οἱ ἴρ86 πεπίαίπβ᾽), οἷο. Νοὸν 15 {Π6Ὸ ὙΘΥῪ 

ἔτηθ ἴο θΆΚϑη, [Π6 ΟΠΟΓΙΊΒ 55, ΠΘΠ γΟῈΓ Ὀ]οΟα 15 50 ΠΙΡῊ πᾶ {Π6 

ΔΥῸ] ΘΟΠΒΘΟΑΊΘΠΟΘΒ ΔΙῸ 50 ᾿πημηϊηθηῦ; 1 γοὺ τύαϊΐ, ΡΥ. Ρ5 γοὰ Ὑ1}} 

Ἐπά τπᾶῦ γοι ὁ ποί γϑϑ}]]ν νηΐ ἴο 416, ἃπα ἔἕαΐθ ν01}} ποῦ 5661 ἃ5 ΠΟΥ͂ 

ἴο Ὀ6 ᾿τηρθ! Πρ γοὰ. ΤῊ ΡῬ5υγ ΠΟ] ορΊοα] ἰσαῖῃ οἡ. γΒΪ ἢ {Π15 Ῥ]Θδαϊηρ 

15 Ῥαβθα ἈΡΡΘΔΥΞ ὉΠΩ͂ΟΥ ἃ 5 ΠΉΠ|ΔΥ ἴογπὶ ἴῃ {πὸ Ἅ47αἡ οὗ ΒΟΡΠΟΟΙΘ5, ΘΓ 

ΟἝ]ΟΠ 85 1Π6 ΞΘ Ὺ ἄθοίασθβ {πα 1 ΑἼᾶὰχ (ὑγῆο τγὰβ θθπί οἢ 5 ϊο 146) οουἹᾶ 

ε΄ (698-Τ01 -- τ06--Τ08). 

ΕΞ εν]... - μευ. Ὁ ]-.-. 

ει}... »-. κὺ-.-- α, }-.-- 

οι, ες Ἐπ ΞΡ  ὧδὸΞ-ὦ}.--.-. ΔΙῚ 

ΞΞτν [Ξε Ξ  }} ΙΕ Ϊ ΞΞ ϑ!! 

θεοί ἴπι 1. 4 1ῖΒ Ῥσγοποιποθα τ] ΒΥ ΠἰΖΘἝείβ. 
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8 Κορύ 'ἴπ ἄοουβ οὔθ ἃν, "6 νγὰβ βαῖο, 16 ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῆδε θἠμέρᾳ 

μόνῃ | δίας ᾿Αθάνας μῆνις. Αἴποπα 15 {πΠ6 Ῥορίϊο οοππίοσρατί οὗ δαίμων ἴπ 

ΟἿΓ Ῥᾶββαρο. 

ΤῊΘ πηϑίαριου ἴῃ {π|5 Ῥαββᾶρθ 15 ἔτοτη ἃ ]Πα (τροπαία, πνεῦμα, ἀπᾶ 

Ῥουπαρβ ζεῖ). -- δαίμων ΠοΙο (θεός, τύχη) 5]1οΟνγ5 ΠΟΥ ΠΘΑΥ]ν ἐπ6 βαρ Ροβϑᾶ 

Θχίοσμαὶ, ἃπα {Ππὺ ἸηΐουμΆ] ἱπηρι]565 οοἰποίαο. --- θελεμωτέρῳ, σεηπέϊον. 
θελεμόν -- ἥσυχον. ϑιρρί. 1028 (ποταμοὶ) θελεμὸν πῶμα χέουσιν. ---[εἴ : 56. 

πνεῦμα ΟΥ δαίμων», [ΠοῸΡῊ {πὸ ΟΥα 15 ὈΥ ἀβᾶρθ ΘαΌΔΠ1ν νγ6}} δἀαρίθα ἴο 

λῆμα. ὅορῃ. ὁ. (΄. 454 ὁπηνίκ᾽ ἔζει θυμός, ἥδιστον δέ μοι [ τὸ κατθανεῖν ἦν. 

709. ἐξέζεσεν : οἷ. Ἐπν. 1. 7΄. 987 δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσεν. --- 

γάρ, αγ. --- κατεύγματα, ἱπιργεοαίϊοηϑ. 

110, 711. “Απᾶ Δ11 ἴοο ἔτσι {ΠῸ νἱβίοηβ οὐ {π6 πὶρῃϊ, [ τὴν ἔδίμο 5 

ἰγθαβαγοα βίοσο αἰβίσιθυῖην." Τυΐθοοϊοβ πδα ἀτγθαπιῦ οἵ {π6 6π|Η 6], «πᾶ 

Πῖ5. ἀσθαπηβ Ἰηοσρυοῦ ἴῸγ Πΐτὴ {Π6 ΟΌΓΒ6, σιδαρονόμῳ διὰ χερί ποτε λαχεῖν 

κτήματα (189). 

712. 119. ΤῊΘ. σμδηρο ἔγομη ἃ Ἰυσῖοα] ἔοσιη τὸ {πα΄ οἵ αϊδ]οριθ οα 

1Π6 Ῥασὺ οὗ {Ππ8 σπόστβ ᾿ηα]οαΐοβ [Παὺ Ἰυΐθοο 65 15 ΠΚοΙν τὸ Πᾶνὸ Πΐδ5 πᾶν. 

Οομρατο {πὸ ομδηρο αὐ 241, 245. ΤΊ ὑγοτβ οὐ 1ΠῸ ΘΟΥΥ ΡΠ Δ ΘΊΙ5 ἈΓΘ ΙΠΟΥΘ 

οὗ ἴμ6 παίισο οἵ Ῥουβοδ] οηΐγοαῖν {ΠΔπη οἵ ΤηοΓᾺ] Ρ] θααϊηρσ ἃ5 θοἴοσθ. 

712, 1135. Οἱ. 260, 261. 

112. καίπερ οὐ στέργων ὅμως: 566 187 ἴ{ ΕῸΓ ὅμως 566 Η. 970}, 

ΟΜΤ. 109 κ. ὅ (8). 

713. ὧν ἄνη τις : ἃ ἀνύσιμά ἐστιν. --- μακράν : Δαν γὈ. 

115. “ὍΠοῖ 5Π410 πού ὈΠππΐ ΤΥ ΒΠΆΥ ΘΟ ΠΘα οραᾶρσο ἢ πνοσᾶβ." ὙΤΠΘΓΘ 

ΔΥΘ ΠΕΙΊΘΙΟΙΙΒ ΘΧΑΙΊΡ]65 οὗ {πΠ15 ἤστιο οὗ βρθθοὺῃῆ. ϑορῃ. 2. 102 ὀργὴ 

γέροντος ὥστε μαλθακὴ κοπὶς | ἐν χειρὶ θήγει, σὺν τάχει δ᾽ ἀμβλύνεται. 

716. καὶ κακήν, ἐγεη ἐλοιιαί; ἱπσίογίοιι, 1.6. Θυ θη ὉΠποιιρῖι ἔΠ6 Κίηρ [8 Κ6 

ΠΟ Ῥαγΐ ἴῃ 1Π6 οοπῆϊοι, ὙΥΙΠοὺῦ τηθδηΐηρ' ἴο τθοδηΐ (κακὸς οὐ κεκλήσει) 

[Π6 σου ΡΠδθιι5 πον ΘΠ 6 1655 πΙ565 Ρ]8 1 ἴθ πῚ5. Πόσο ἰηδίθαα οὗ βρϑοίΐοιιβ 

ΟἾΘ65, ἴο ΠΟῪ {πα ονθῃ στδηίίηρ Εἰθοο]οβ᾽ ροϊηΐ οὗ “Πποποτ, {πὸ Ῥοεὶ- 

ἀΐοῃ (Δ Κ6π ὈΥ [Π6 ΘΠΟΓῚΒ 5 5111] ΒίΤΟΠΡΘΥ {πὰ ΠΪβ (εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαι- 

μεν, αἰτία θεοῦ). Μιοίτιχ οαπδὰ 4115 ΡῬ] δ οῦῖ. 

717. “Τμαὺ νου ἃ ΔΥΤΙΟΥ τητιβῦ ποί τοϊογαΐθ." ἘῸΣ {Ππ|85 ΤΟΡΊΪΕΓΣ 

86 οὗ στέργειν οἷ. Αγ. 1610 τάδε μὲν στέργειν [ δύστλητά περ ὄνθ᾽, κτλ. 

ἀγαπᾶν ἃπα ἀρέσκειν ΤῸ τιθ64 ἴῃ ἃ 5]ΠΉ11Δ7 γᾶν. 

718. δρέψασθαι : οἷ. πικρόκαρπον ἀνδροκτασίαν ἅῬον6 (698). 

719. θεῶν διδόντων, κτὰ : {Π656 Ἰαϑῦ νγουβ οἵ Εἴθοοθβ ἀστὸ ἴο 6 Θοπ- 

Ῥαγρᾶ νυἱτ {πὸ ἤπὰ] ΠπῸ5. οὗ βοῖπθ οἴπου Ῥαββαρθβ ὅ02, 6028. --- ἐκφύγοι: 

{πο βυθ]θοΐ 15. [Κα ἔγομη αὐτάδελφον ἴῃ {Π6 ῬΓΘΟθαϊηρ' ᾿ἴ1η6, 

Ετθοοὶο5 σοθβ ουΐ, 1 5 αὐϊοπαδηίβ. 
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ΥΙ. ΘΕΟΟΝΡ 5ΤΑΒΘΙΜΟΜ. 

ΤῊΠ5 οὔθ θα. 5 {Π6 5816 το] αι 0 {ΠῸ ἀθραγίανο οὐ Ἐθοοϊοβ {παῖ 

{Π|6 5ΠΟΥΤΟΥ βίγαϊηβ οὐ ἴΠ6 ΘΠΟΓΒ ῬΟΓΘ ἴοὸ {ΠῸ 5ού σαὶ οχὶίβ οἵ {πὸ βὶχ 

ΟΥΠΟΥ οαρίαϊηβΒ. ὙΥΒ116 ἰὐ 15. Ῥοίηρ βαηρ, {πὸ ΘΟΠΗΙοΙ αὖ {πὸ σαΐοβ 5 

ΒΌΡΡΟΒΘα το 6 ἀθοϊα θά. 

ΤῊ ἢγβί βίγσορμπο πα δη{Ἰ5ίσοΡ μθ, υν 1 {ΠῸῚ ΒΟ] θη τ ἐπ ἀπ 

Β11011Π16 ᾿ΠΠΡΌΤΥ, ΤΟΥ ΠῚ ἃ5 1Ὁ γΟ͵Θ ἃ Ῥσοὶπῆο ἴὸ {ΠῸ τοβύ οἵ {πὸ βοῃρ. 

720, 721. πέφρικα: 566 490. ἘῸΓ {ΠῸ ἴθηβο οἷ. δέδοικα, δέδια, πεφό- 
βημαι, ἅο. --- ὠλεσίοικον [ θεόν: δωμάτων γὰρ εἱλόμαν ἀνατροπάς (“ΤῊΝ 

ΘΠοΙοΘ νγὰβ τη8 6 Ὁ Ονουίῆσου οἵ ΠΟΙ685 ᾽᾽), βὰν {πὸ Ἐπτῖοβ μη. 551. 

Οἵ, φθερσιγενεῖς Ἐρινύες (1054). 

22. κακόμαντιν : ΡΓΟΡΔΌΙΥ ΔΙ] πα ]ηρ᾽ το {Π6 ἀγθατηβ οὗ Ἐτθοο]οβ (110). 
1295, 124. πατρὸς εὐκταίαν, ἱπυοζει ὁ {16 γαϊ]εν, 566 οὐ 1792. ΑἸΕΠΟῸΡΙ 

πατρός οἵ ὁοΌγΒ6. [ἰπη1ἰ5 Ἐρινύν, 1 Πδ5. ἃ ΒΡΘΟΙ͂ΔΙ σοηποχίοῃ ἢ {Π6 

γΘΓΡᾺ] ἕοτοο οὗ {πὸ δ ]θοῖνο. --- Ἐρινὺν | τελέσαι : ἀΘροπάοθῃηΐ οἢ πέφρικ-: 

“1 5πυαἋαον αὖ {πὸ Ἱπουρῆΐ οἵ {π6 Επισν {0]Π|1Π|πηρ, οἴο. ὅθ ΑΜΤΈ. 40 

ἮΝ 9: 

720. κατάρας : κατεύγματα (Τ09). --- Οἰδιπόδα: Τοῖς σοηϊῖνο, ἀρσϑῖη 

880, πα ἃ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΟΪηρ δοοιξαίϊνο 702. -- βλαψίφρονος : {πὸ Ῥ͵ΓΟΞΘ 

νγοτα 15 φρενοβλαβής. Α ἰταρίο ἔγαρτιηθηΐ {Ππ5ίγαῖοβ θοΐἢ {πΠῸ ποτα ἀπ 

{π6 468, ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων ἀνδρὶ πορσύνῃ κακά, [ τὸν νοῦν ἔβλαψε πρῶτον 

(ἀοτηθ πἰαῦύ ρΡυἰ 5). 

: ΕΚ ΥΝ ΕἾΕΝ 

ΟἸΟ ΟΜ ΘΟ 

] | ς ς | 

ΟΞ Ὁ σου ς, 7 τ ὦ ἜΝ ΉΤΑΝ 

-- Ὁ) --τὁἢ} π ππι Ἐ 0} 

ἘῸΓ {πὸ Τοπῖο τ ὑΠη 5668 Η. 1121 ; Ε΄. 801, 2 ; Βομυηΐαῦ Ρ. 81. ΤἼΘ ρθουν οὗ 

ΞΟΒταϊα 5 ποίαίϊοη οΟμβἰβίβ ΤΊ ΥΘὶν ἴῃ {γαίῃ ἴΠ6 ἤθοὶ δἸνναν 5 858 ὦ ἠϊαοτο, Ἰαβὶ ἃΒ 

ἸΔΙΠΌΒ πα Δπαρϑθβίβ γΘΘΊ]ΑΥΙν ἈΡΡΘΑΓ ἴῃ ΠΪΒ ΒΟΠΘΙη65 85 {ΠΌΟΠ665 δ ηα ἀδοῖν]β ἢ 

ἉΠΔΟΥΙΒΙΒ. ὙΠαΐ 18, 8 δΩ7 τητιϑί ἈἸνγαν 5 θΘσίη τυ] ἃ ΒΥ ΠΆ016 προσ ΥΒΙΟ᾿ δπ ἰοΐαβ 

4118. --- Νοία εὐκταΐαν 1. 4, ἀπ 566 οπ ἴὌγκα, Ρ. 89, ἔοοί. 
ΟΥ̓ΒΘΙ ΤηΘΠ ΟΥ̓Δ Ό]8 ΒΟΠΡΒ ἴῃ ΑΘΒΟΏΎ ΙΒ μανΐηρ ἴπ6 Τοηῖο τυ τμτ ἅτ ῥεγ78. θὅ-118, 

δηα Ργ'. 391-414. 



1092 ΞΕΝΕΝ ΑΘΟΑΙΝΕΤ ΤΗΕΒΈΕΝ. 

121-135. “ΤΗΒ τηδρηῆσθηΐ Ῥουξοη! οδίίοη οὐ σίδηρος 15 τοροαϊρα 
ἴπ ν. 941. ὝὍὝὍΠῸ6 5Βοῃο]αβί ἄοθβ ποῖ [41] ἴο ποίθ {Π6 συδπάθῃ οὗ {Π6 

Ῥάξβξαρθ, ποιητικῶς πάνυ ταῦτα ὃ Αἰσχύλος, σεσωματοποίηκε γὰρ τὸν σίδη- 

ρον, κτλ. 

21. ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾷ, α ἠυγείψηεν αϑϑίσηϑβ ἐδι6 ἰοΐβ (ΡΟΥ ]ΟΠΒ). 

728. Χαάλυβος Σκυθῶν ἄποικος : “1π6 ΟἾΔ, ἴσοι {πΠ6 5'ου 18 Π5 

ϑρυδηΐ." ΟἿ. 817, ῥγυ. τ09, 1714 Σκύθας δ᾽ ἀφίξει... λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ 

σιδηροτέκτονες οἰκοῦσι Χάλυβες. ὅὃ0. χάλυψ (Χάλυβος ἃΌογΘ 15 {Π6 1658 

5118] ΤΟΥΤῚ) Οδ1η6 ἴο τηθᾶῃ “ἴσο, “5ίθοὶ, δυ. 133 κτύπου γὸρ ἀχὼ χάλυ- 

βος διῇξεν ἄντρων μυχόν. 

729. κτεάνων χρηματοδαίτας: οἵ. χρημάτων δατήριοι (1711), δατητάς 

(945). 
130. πικρός 5 ξ664 ΠΟΘ ΜΠ) τοίροσθποθ ἴὸ 15 ῬΤΟΡΘΥΓ Πηθδηϊηρ 

ἐΕΠΑΤΡ, “ΡΙογοϊηρσ, θαΐ 5ῃου]α 6 ἰγαμῃβ]αἰθα ἴῃ [Π6 π588] τᾶν. 

7391. χθόνα ναίειν, κτλ, αἰϊοίέϊπ φτγοιιπα ἐο αἰιεεἰϊ ἦπ, εὐεπ ἐποιισίι 707 

ἀεαὰ πιεέπ ἰο ροβϑεβ8, 9 {πεῖν βραοσίοιις ρίαϊης τὐἱοι α 5΄ατε. ΟἿ, 818 

ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χθόνα. ὅορῃ. 0. (΄. 189 ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς 

ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς | χθονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον. ὅ88Κ. ἤεητῃ 1 

1, δ, 4 Βαϊ που, ἔνγὸ Ῥᾷοθβ οὗ {πΠ6 νἱ]ϑβί θϑᾶστίῃ [15 ΤΌΘ ΘΠΟΙΡΉ. 

191. διαπήλας (διαπάλλειν) : 566 ὁη. 489. 

32. φθιμένοισιν : ἴῃ {πΠ6 ἀδίϊνο Πἰτηϊ{πρ’ ὁπόσαν, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο σίγθ ἃ 

ΘΘΠΘΓΆΙ τη ἴο {Π|Ὸ βθηςπηθηΐ, ὑγ}}}]6 {Π6 δοοιβαίνο ἀμοίρους ὈεΙον, 

τοίουσίπρσ ἴο [Π6 50η8 (παιδολέτωρ ἔρις), 15 δΔααρίοα ἴο ἴΠ6 ᾿πῆπ|ίτνο. --- 

κατέχειν ἀΘροπαᾶβ ὁπ ὅπόσαν, Η. 962, ΑΜΈ. 95 κ. 1. ΤῊΪΒ γϑγῸ 15 οἰβο- 

ΠΟΤ πἀξρα οὗ 1Π6 ἀ684, ἦγ. 454 θήκας Ἰλιάδος γᾶς εὔμορφοι κατέχουσιν. 

ΞΟΡΗ. “4. 1107 τάφον εὐρώεντα καθέξει. 

Ἴ38. τῶν μεγάλων πεδίων : [Π6 ἁτίϊ016 15 ᾿ἰπηροτίαπί ἴῃ Ραββί ηρ' ἔΓΌΤη 

[Π6 ΤἸΠΟΤΘ σΘΠΟΓΙΑΙ (φθιμένοισιν) ἴο [Π6 ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ ἔοτπι οὗ θχρυθββίοῃ, 8π 

1Ππ6 δα]θοίνο 15 βρη ηοδηΐ ἴῃ {ΠῸ οσοπῃίγαβί. 

734-38. ἘῸῚ ἴῃ6 δογίβί βυ] αποῖν ἴῃ {Π6 Ῥγοΐαξβὶβ Πθσθ 8566 Η, 

898 ο, ΟΜΤ. 20 κ. 1; ἔον ἴῃ6 ἔοτπι οὗ {π6 δροᾶοβὶβ Η. 9014, ΑΜΈΎ. 84, 

ἐή 69.Ὲ 

β' (184-141 -- 142--149). 
υ εν Α Ὁ Ξε Ὁ ΞῊΝ 

ΞΕ} πὰ τ αι 

ἘΞ Ξε ΟΝ  ξούου {535 τ τε τ 

υ Ξ-- τ πὸ ΕΞ ΞΕ 

δω τ, ἢν πε ἢ} τ ΣΕΥ ι. [ΞΟ ΤῸ 

τε -Φ  ψ ΞΕ ἘΞ ΕΣ ΕΞ 
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734, 735. αὐτοκτόνως αὐτοδαΐκτοι : Δα]16οὐἶνε Δ η4 δΔανου) ἃ5 ἴῃ δ]. 

ἘῸῚ {πΠ6 ἴογπι οὗ {π6 δᾶν. οἵ. αὐτοφόνως ἴπ ἴπ6 Ῥᾶββαρο ἔγοιη {πὸ ϑ'ερ- 

»ίϊεο5 φποίρα ἴῃ {πΠ6 ποίθ οὴ 681. ΟΠ οομηροιπαβ. οὗ δαΐζειν “ οἰδανο;,᾽ 

ΦῬΊΘσοΘ,᾿ “το πα ἡ ἃΤ6 ἔοαπα ἴῃ ΑΘΒΟΉν] 5, Πα 4150 δαϊκτήρ (910), δαΐκτωρ. 

798. Οἵ. 080-082. 

740. Νοίοδ {Π6 ᾿ἰπίθυ]οθα ἀυγαπρθιηρηΐ οἵ {Π6 νου. 

149. παρβασίαν: ἴΟΥ παραβ., κΚὸ προσαμβάσεις (ἴο᾽ ἀναβ.) 400. 

ἌΡοΘΟΟΡο, Η. 84 1). 

745, 144. ὠκύποινον, κτλ: ““Ξρεεατν αὐοησεεί ; ΠΔΠΊΘΙν, ΡΟ 1, Ἶτι8 

Διϊτηβο]. Μιιέ πϑυθυῦῃθ] 85 γθηρθάποθ ΠΠΠΡΌΓΒ Θυθη ἴο {πὸ {γα σοποσα- 

ἰἴοπ, οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος ( Απί. 596)." --- μένει : 50. παρβασία, {π6 

ἐγ ΒΟ ΘΒΒΙΟΙ ὙΠ 15 ΘΟΠΒΘΟΠ ΠΘΠΟ68. 

745. εὖτε... ἐγείνατο (751) : ΘΧΡΙαπαίοτΥ οὗ παρβασίαν. 
145, 140. ᾿Απόλλωνος... βίᾳ : 566 91, 612. ; 

141, 148. ἐν μεσομφάλοις ΠΙυθικοῖς χρηστηρίοις, ἦγ λΐ5 οεπίγαὶ ᾿χέϊι- 

ἴαπ δ]ισῖπο. ΠΟ βροῦ στ ῇθσο {πΠ6 Τ)οΙΡῃΪο {6 Π1016 βίοοα {π6 ατθθκβ πο] 

ἴο 6 {π6 σϑπίγο οὗ {πΠ6 ϑασυίῃ, γᾶς ὀμφαλόν ( Εϊιπι. 106). ϑΒόρῃ. 0. 7΄. 480 

τὰ μεσόμφαλα γᾶς μαντεῖα. ΕΓ. Ἴοηπ. 401 Φοιβήιος γᾶς μεσόμφαλος ἑστία, 

Δ η4 οἴζρη. 

148, 149. θνάσκοντα γέννας ἄτερ σώζειν πόλιν, ἐμαέ ὑγ αἰ γψίηᾳ τοϊί]οιιὲ 

ἔβϑιιθ ἤδ 5]ιοιι εἰ βατο {Πι6 βίαίε. Εὸτν {ΠῸ ᾿ηῆπηῖτῖνο ἀοροπαθηΐ ὁ εἰπόντος 566 

Η. 946 " οχο., ΑΜΈΎ. 18, 2 ν. 9 (23, ν. 2). -- ΤΠ 6 οσδο]θ 15 βχργθββθᾶ ἴῃ [Π6 

Το] ]ονῖπρ ογβ ὈῪ τσ ρΙ 465, ἤλοεη. 17 μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα δαιμόνων 

βία: | εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ᾽, ἀποκτενεῖ σ᾽ ὁ φύς, | καὶ πᾶς σὸς οἶκος βήσεται 

δι αἵματος. ἴπ {{Π|0 Ῥγθβθηΐ ρ]αν, ΟΠ ΟΥ Ὁ }}]ν το {Π6 βἰἐαδέϊομ, {πὸ ζαίθ 

οὐ ὙΠΘΡῸ5 [561 15. Ὀσοιρῆΐ νυ τ Ππἴη {Ππ6 τπηρο οὐ {π6 αἰνίηθ ᾿π] αποίϊοη, 

οἵ. 104 ἔ,, 845 Ὁ. 

750. ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν, ἡ. 70πα ἱπιρτιιάεπεο (τι Θχρυοββίοη ΠΚ φίλη 

ἐλπίς, ζο.). ΟἿ. 842 βουλαὶ ἄπιστοι Λαΐου. Τὶ ψθ]ΘαΞοα Πῖπι το ἁαορύ ἃ 

ΘΟΌΓΒΘ αὖ νυ Π06 ἢ {πὸ αἰ νη οΟπιτηδηῇ. 

λΞλ τς ε. | Ι--.. ΟΝ εν τ ἘΞ ΔΕ ἢ 

ΡΥ ῦ͵.-Ξ-,..}.- Ὁ} 

ωϊπωυωυ [ποὺ ἘΞ. ΝΕ κα ἘΦ ΕΔ 1 

ΕἸ )]-- ὁ) υὐὐῦ .-- Δ } 

ὅ ΒΕ ἰς- τς [γ 

ωϊ:πωυ [πωυὺ ἘΣ 1 ΤΕ τ }Γ ὁ γτ; 

πόλεως ἴῃ 1. 8 οὗ [Π6 Δη {ΞΡ 15 ῬΓΟΠΟΙ ΠΟΘ τ] βυηἰΖϑβίβ. 
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751. μέν, ἐπ ἐδ 7γϑδὶ ρίαεο. δέ Τῦϑ 1ἴβΒ σουτο]αίϊγο ΤΠ ὉΠΟΊΟΥ 

ΘΟΠΒΘ4ΈΘΠΟΘΒ ΔΓ6 ΤοπΟΠΘα ΠΡΟΗ, 1ὖ 15 σαο, ἴῃ {ΠῸ το] ατῖνθ βθηΐθηοθ ὥς: 

Ἰτητη θα! αἴθ]ν ἔΉ]]}ον 5, θὰ {Παΐ 15 Ῥαγθης 6.108]. 

752-150. ὅστε ματρὸς... . ἔτλα, τολο ὑγοιισΊ]ιε Πϊπιδοὶ  ἐο 8οῖν ἐπ6 οἰαδέα 

πιαίογπαὶ Πεῖαι το]ογε ἢ τὐα8 γτεατεεῖ, α τοοῦ οΥ᾽ ὑἱοοάξἠεά. "ΓΘ τηᾶυτῖϊαρα οὗ 

Οφαϊραβ το Πἰβ τηοίπου «οοαβίδ. --- ἀγνάν : ὈΘοδιιβο ἐπ6 ἀοῦ γὰ8 ἄναγνον, 

ἴῃ σἱοϊαίίοη οὐ ῬαγΙν ἃπα βαποίν. --- σπείρας : [Π6 γΡίορ. νι τλῆναι 

Ἰηβίοδα οὗ {πθ πἀβι8] ἱπῆπῖίῖνο. ΟἿ. φθόνει λέγων 480, α]δο ΤΙ. 983. --- 

ἄρουραν: [ΠΠ6 ΤηρίΆΡ ΠΟΥ 566η ΠΟΙ 15 οὗ ἔγθαιθηΐ ΘΟΘΌΓΤΓΘΠΟΘ, 88 6.5. ἴῃ 

π6 Ῥαᾶββᾶρθδ οἵ {πῸ ᾿λοεηΐββαε ἀποῖθε ἅθονο οἡ 749. --- ῥίζαν : ἴῃ ΔρΡΡοβί- 

τίοη ἐο {πὸ βξοπίθποο, Η. 0206. --- ἔτλα : {π15 υγογὰ, πον Πβίδπαϊηρ {Π6 

ΟΥπῚ6 οἵ Οραϊριβ ννὰβ ὀοιημϊτ6 64] ἴῃ ἸΡΉΟΥΔΠΟΘ. ΔΒ 1 βοιὴθ ᾿ηβίϊποί 

οπρηΐ ἴο πᾶν ἀοίθγγοα Πΐπη. 

157. παράνοια; κτλ : “᾿ἰηξαθιαίίοη ἄτονν τοροίΠου {πὸ ἀθιηθηΐθα ραΐν, 

ΠΔΙΊΘΙν {Π6 ῬΡᾶτθηΐξ οἵ Οοαϊρα. ΤΠ. νὰ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] {ΓᾺ ΠΕΡ ΒΒΙΟΠ 

(παρβασία παλαιγενής5), {Πποῖν ἔ011ν 1Π6 φίλαι ἀβουλίαι. 

758. ὥσπερ (α5 1 τὐεγο, τὶ ἃ 51) ΘΧΟΊΒ65 {ΠῸ6 Τ]Θί ΠΟΥ θάλασσα κα- 

κῶν. 866 οἢ θ4. --- κῦμ ἄγει: κῦμα ἴῃ ἃ ΘΟἸ]ΘοΙν 6. 5686 45 οΐθη ; “11 

115 ὍΠΊΟΥΒ ΘΟΙη6 5. 

159. ἄλλο δ᾽ ἀείρει : ̓ηβίοεα οἵ τὸ δ᾽ ἀειρόμενον ἃ: ΒΙΓΟΠΡῸΓ 8η6 ᾿πᾶθ- 

Ῥοπμάθηΐ οοηβίγποίίοη 18 ΡΥ ουγθᾶ (ἀείρει ἴοΥ ἄγει ἀειρόμενον). 1115. 18 

ΥΘΙΥ ΘΟΙΠΙΠΟῊ ἴῃ ατορκ, οἵ. 022, 815. 

160. τρίχαλον, ἐγϊρίε-οἰονεη (χηλή), ἐγ ρ᾽ο-εγεβίοεὶ. “ῊΘ Ὀϊρσροβῦ γᾶν θ 

γγὰβ {πῸ {Π|γ, ΟΥ ἴῃ ΟἴΠΘΥ ὙγΟσβ ΟΠ6. Οἡ ἴοῃ οὗ ἴνο οἴπουβ, τρικυμία. 

|». 1015, οἷός σε χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία | ἔπεισ᾽ ἄφυκτος. ῬΙαΐ. Περ. 

Ὁ, 472 Α δύο κύματε ἐκφυγόντι τὸ μέγιστον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυμίας 

ἐπάγεις. ΤΗΪΒ5 15 πον ΔΡΡΙΘα ἴο {πὸ βἰ πίοι οὐ {Ππ6 Ῥσθβθηΐ ρ]αν, Π6 

Οὐ]τηϊπδίϊοη οὗ οὐ] ἀπ4 ἴΠ6 ἢπὰ] βίσαρο]ο οὐ {Π6 ἔδτηη!ν ἀηα {Π6 βίαξθ 

(αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει). --- ὃ καὶ... καχλαΐζει, ἐὐεη ἐμαί τοἰιοῖι τοαν 8 ΠΟΥ, 

οδίςο. ὅ66 11. ἘῸΓ ὃ καί οἴ. ὁπόσαν καί ἀθονο (131). 

62, 763. ΠΒιιί δείισσοη (5 Δ Πα {Π6 ὑγᾶγοβ οἵ Ῥα{{16) ἀεήεηοο ἤν Π{{16 

5ράξο εαΐοπεῖβ, α ἰοιτοῦ ἦπ τρί α]ι. --- δὲ ὀλίγου : [Π6 ΤΘΡΊΪΑΓ ἀ86 οἵ διά ἴο 

ΘΟΧΡΓΘΕ5 πίθου αὶ, Ἰητ συν ΘηΪηρ᾽ ΒΡ8ΟΟ. --- πύργος ΚΘΟΘΡ5 {[Π6 ἤρστπτχο οὗ ΒΡΘΘΟΙ 

ἴπ πηϊηα ; οὗ ἃ τϑὰ] 5Π10 νγα 5Βῃοῦ ]α πᾶν ξύλον “ῬΙΔΠΚ,᾽ ΟΥ̓ ΒΟΠη6 58π6Ὸ} 

γγΟΓΩ͂, αἃ5. Αταΐ. λαερη. 2990 ὀλίγον δὲ διὰ ξύλον "Αιδ᾽ ἐρύκει. {πν. 14, 389 

114 αἀἰβίϊ πη ρα ϊ αν πῇ δ. 

Αὐἴον σρηθοιηρ ἀρὸῖ {Π6 Ῥυΐπια] οἴη οἵ Τιαῖπβ ἃ πα 15 τηοϑῦ νὶᾶο- 

τοδομΐησ ΘΟΠΒΘΑΈΊΘΠΟΟΒ ἴῃ {ΠπΠ6 Ῥγθβοηΐ ῬΟΙ] οὐ ὙΠΘΡοβ, {π6 ΟΠΟΓῚΒ 

τοίαστηβ ἰὼ {πὸ {πουρηΐ οὐ {π6 ἔγαίγι οἰ 41 σοπῆϊοῦ ἀπ ἀθνοίθβ {Π6 
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ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΥ οἵ {Π6 5ἰαβιμηππ) ἴο {ΠῸ ΟΥΡῚη οὐ {πᾶὺ ΘΟΠΗ͂Ιος ἴῃ {Π6 ρυϊαθ 

8.6 [4}}1 οἵ Οραϊρι8. 

766, 767. ΟὉηιρίοίο τ5 {}ι6 5ίογη αἰοποπιοπέ οΥ οἰγϑο5 βροίοπ ἰοπῃ αηο. 

γάρ τοῖογβ ἴἰο σὺν βασιλεῦσι ἁῦογ6. ΤΠΘ Ουγβοβ οἵ Οραϊριβ ἅτὸ βοΐ δἵ 

τοβύ Ὀγν {ΠῸ 411] οἵ {πὸ Ῥυΐποθβ ῃΪ5 Β0η8. ἀράν 15 ἃη οὈ͵θοίνο σϑηϊίίνο; 

ἴον {Π15 τηθαπίηρ οὗ καταλλαγαί οἵ. Ατ. 4. 1088 περὶ πολέμου καταλλα- 

γῆς, “ἀθουΐ ψἹΠαΪηρ ἀΡ {Π6 τγᾶγ. 

108-771. ΑΛ ρόποῦὰὶ τϑῆοοίίζοη Ῥγοίδίουυ ἴὸ {πΠ6 τηθηίοη ἴῃ {πὸ 

ΔΕ ἸΒΊΓΟΡ 6 οἱ Οραϊριιβ᾽ οηθο ΠΡ πα ρ]Ἱουίΐοιιβ οβδίαίθ. 7 λε86 ἰεααΐῃ 

ΙΒΒΘΒ ρα85 ὃῃ {Ππ6 ροον, διιΐ τσεαίίϊ ἰοὺ πιαββῖυθ σγοιῦι 7 ἐπίογργ βίη Ἠι6 

ὑγίπαβ α 1Τἰγοιοίηῃ οὐεγϑδοαγεῖ οὗ σοοάβ. --- ΕῸΣ τά 560 ὅθ4 «πᾶ {πΠ6 ποίο. --- 

πρόπρυμνα (“ ἴον] αὖ {π6 βίθσγπ᾽᾽), Δ σϑυῦ ΠπτηἸ {Πρ {Π6 σ ΥθᾺ] ποῖη ἐκβο- 

λάν. ΤΠΗΪΒ ἴτορο οἵ Προ πΐηρ ἃ γ65561 Ὀν ἰπτονίηρ οαὐ ἃ φατὲ οὗ {πῸ 

ΘΑΥΡῸ ἴπ ἃ Βίοστμη, ἴο βᾶνθ ἴΠ6 τϑβί, ὁσουτβ (. 1008 καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημά- 

των Ϊ κτησίων ὄκνος βαλών ].. οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος ἰ .. οὐδ᾽ ἐπόντισε σκά- 

φος. ---ἀνδρῶν ἀλφηστάν : Ηοιηοτῖο ρῃταβο (ζ 8 ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων) 
Δ Πα φαυϊνα]οηΐ ΠΊΘΓΟΪν ἴο ἀνθρώπων, ἴΠ6 ΘρΙΓΠοὺ Ῥοΐηρ ἃ σοηβίαηϊ ΟΥ 

ΟΥ̓Πδτ ΘΗ ἴα] ΟΠ6. --- παχυνθείς : παχύς οἴΐθη τ ]ΓΠ τοίθγθποθ ἴὸ τυ α] [Π, ἃ 5 

Ατ. αχ 699 τοὺς παχεῖς καὶ πλουσίους. 

ΤῊ ῬΟΡαΪΑΓ Ὀ6]1θ {παΐ {Π6 ῬΡΟΒΒΘΒΒΟΥ οὗ τίομθϑ, ἴῃ {Π6 θη]ουπιθηΐ οὗ 

ἘΠΟΘΧΟΘΡΈΪΟΠΑΙ] ῬΓΟΒΡΟΥΙν, νγὰ8 ΒΌΓΘ ἴο ἴΠΟῸΡ {η6 τί 8ἃΠηα φῆνυ οἵ 

Ἡρθᾶυθὴ 15 θοβύ βθθη ἴῃ ἰζβ 5 Π1Ρ16 ἔοσγτη ἰὴ Ἡθγοαοίμβ, ἃ5 ΤΌΤ ΘΧΘΙΏΡΙΘ ἴῃ 

{ΠῸ βίοτυ οὗ Ῥοϊνογαΐθε᾽ τἱησ (3, 40), ΠΘΓΘ ΑἸΉΔ515 ΞΔ Υ5 ἴῃ ΠΪ5 Ἰϑἐζου ἴοὸ 

ἴΠ6 ἰγταπί ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι, ἐπισταμένῳ τὸ 

θεῖον ὡς ἔστι φθονερόν, Ἀπ οὐδένα γάρ κω λόγῳ οἶδα ἀκούσας, ὕστις ἐς τέλος 

οὗ κακῶς ἐτελεύτησε πρόρριζος, εὐτυχέων τὰ πάντας Δ Π]6 την οὗ {Π6 

ἰγασθαϊθβ γγ6}1} 1Ππβίσαίθ {Π6 ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘΒ. ΟἹ ΠΊΟΝΙ 5007} ἃ ὈΟΙΙΟΙ͂ 15 

Τουηαθα, ΑΘβοΉν ]τι5 ΤΠ 65 Δ η4 ο]οναίθβ ᾿{, ἰθδομίηρ' {πα΄ {πΠ6 ρῥυϊάο ἡἀπὰ 

ΟΥΤηΘ ἴο ὙὙΠΊΟΝ γα] ἢ [θη ρίβ 15 ῬΟΞΒΘΞΒΟΥ 816 {Π6 Οσοδβῖοη οἵ ἢΪ5 

ἀονηα}}1. ἨΗϊΠΒ ὩρΡΡ]οδίίοη οὗ {Ππ|5 ἀοοίσίπθ τὸ [Π6 σα συ οἵ Οραϊραβ 

γγ6 ᾶγθ ἰοβί νὰ [Π6 5ΘοοΠα Ρ]ὰν οὗ {Π6 {ΠῚ ορν. 

δ΄ (τ66--ΤΤΊ -- 112--Τ77). 

ν᾽ ΒΟ σὰ στ} 5 τ}. Δ} 

στ} 01. ττὦ.} .--.Δ] 

ΝΠ ὺϊο 1 Ὁ [-Ξ  }. ΔΛ 

ἘΠ, τ} ....,..--]- ΛῚΊῚ 

δ ἘΞ ᾿ἰαϑξ πε τ ἸΞ ἩἸΠΓῚ Ε΄ }1:-- ὧν} 



Τ06 5ΕΨΥΕΝ ΑΟΑΙΝΗ͂Τ ΤΗΕΒΕ 5. 

718, 7714. Εογείσηετβ, βἤαγουβ οΓ ῖ5 ᾿εατέ]ι, απαὶ ἐδια οἱξ γ᾽ 5. τυτιεδἰτοα ἐπ 

πιφείϊπᾳ- ρίαςε᾽ 7 πιοτίαΐ. ---- ὀθνεῖοι (--Ξ ξένοι) : ΟΡρὈοΞοα ἴο ξυνέστιοι, 88 

Ἐπιτ. «416. 52 ὀθνεῖος ἅτ συγγενής ἅτ ΟΡΡΟΞΘΩ. --- πόλεος ὁ πολύβατος 

ἀγών 15 {Π6 ἀγορά, γΠοἢ ῬΙΠάΔΥ 68}15 πολύβατον ἄστεος ὀμφαλόν (77. 45). 
ἀγών ἴπι ἰἰβ Θατ]ν (ΗοΙΠΘΙΙΟ) 56η86. ἣ 

715. τότε, ἐπ ἐδιοβε ἐΐηιθβ, πὶ ἰιβ εἴαγ. τότε οὔξθη τϑῆουβ ἐπ Ῥσθρ- 

ΠΑΠΤ]Υ ἴο ΒΟΠῚΘ Ὁ76]] ΤΘΙΠΘΠ ΟΤρα {ἰἴπη0. Ηρτθ Πούουοὺ ἴὖ 15 ἀθΗπρᾶ ἴο 

501Π16 οχίθηϊ Ὀγ {Π6 ξο]]ουηρ ῬΑΤΡΈΟΙΡΙ6 : αὐΐου π᾿ μα στἱᾶ ἐΠ|6 ΟΠ ΠΙΓΥ 

οὗ {π6 ϑρῃίηχ, νϑαᾶθα «]οοαβία, ἀπ Ῥθοοῖηθ {Π6 νου] - που ποθ Κίηρ, 

ὅ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος (ϑορΡῃ. 0.7᾽. 8). --- κῆρα, αηφεῖ οΓ 

«ἰοαΐδι, 1.6. ἴῃ 6. ϑρῃΐηχ. 8666 οἡ 1058. 

τ18, 719. Βιιὲ ευΐιδη ἤα σάπια ἰο ἢι18. 5έη868, Ἡππαρρῃ πιάη, α8 ἴο ἐδ πιΐβ- 
γα πιαγτγίαφε. ---- ἀρτίφρων : {Π6 ορροβίίθ οὐ βλαψίφρων, ἃ5 1ὲ τπ6 τηϊπᾶ 

οὗ Οραϊραβ μδᾶ Ῥβϑθὴ αδοίθα (απθῖὴ να] ἄθπ5 ἀθροτᾶθτσο, οἵα.) 

ἘΠῚ] Π6 αἰβοουοσθα ὙΠῸ ΠΟ νγᾶ8, Πα οομ]α 566 ψπαΐ πὸ Παα ἄοπο ἴῃ 

ΒΙασίηρ Τ,α1π|5 Δ η4 τηᾶυυυὶηρ οοαβία. βλαψίφρων ἴῃ ἴΠ6 ΘΓ ΘΙ Ῥαββαᾶρσθ 

(125) 15 οἵ σοῦτβο πβδρᾶ νι ποῦὺΐ τϑἔθσθποθ ἴο Δπν αἰ οσοπηΐ βίαροβ ἴπ ΗΪ5 

τηθηΐα] οοπαϊίοη. --- μέλεος πΠα5 {πΠ6 οἶος οἵ δὴ ἰητου]θοίίοη, ἃ5 οἴΐθη 

τάλας, δύστηνος, δείλαιος, ἕο. ---- γάμων Πἰπη15 ἀρτίφρων, Η. 155 ἃ. 

80. ἐπ᾽ ἄλγει δυσφορώῶν : “᾿τηρατθηΐ οἢ Δ ηΡ 5}. 

82. δίδυμα κακά: ἰ.6. [η6 ὈΠΠαϊηρ οὐ Πϊτη56 1 πα {π6 ουγβίηρ οὗ 

μῖ5 ΘΒ] άΤθη, ἃ5 Θχρ] αἰπθα ἴῃ [Π6 ἔο]] νη βοπίθποθ, νι πουῦΐ {πΠ6 τοστι- 

ΙΔ μέν ἴῃ {πΠ6 ἢγβί τηθιηθοῦ οἵ 11. Βοῖίῃ δοῖβ ἃγ6 σϑρσγθβθηϊθα ΠΟΙ 8.5 

ΘοΙητηἰ 64 ἴῃ {Π6 ἔγθηζν {Ππᾶΐ ᾿τη πη] Θα]Ἰ αἴθ! Το] ον {πῃ ἀἰβοουθσυ οὗ 

1Π6 {τας}. 

183, 784. πατροφόνῳ χερί, τοὐ{]ι 116 παπᾶ ἐμαί 5ἰδὶν ἀϊβ γαίλενυ. ΤΉτΙΒ 

ΟΧΡΓΙΘΕΒΘΩ͂ θθοδπβθ {Π6 56 11-πη τ] τοη 15 ἐπουσηΐ οἵ ἃ5 ἃ βοτί οἵ αἴοπο- 

τηθηΐ ῸΓ {πΠ6 φῬυυϊοῖᾶθ. ΤῊΘ νοσα κρεισσοτέκνων 15 ΘΟΥΓΙρί, Πα τγ6 

ΔΤΘ Ἰοἔϊξ ἴῃ Ἰσποόσᾶποθ οὗ {Π6 δχαοῖ τηθϑηϊηρ οἵ {Π6 ρᾶββαρϑ. ---ἐπλάγχθη, 

γΡατίεα (σα 6Γ64) ἤγοηι. 

786. ἐπικότους τροφᾶς, γε] ὁ ἀπφεῦ αἱ {Πεῖν τεαγίπῳ, 1.6. ταῦ ΠΟῪ 

Βῃου]α ΘΥῸ Ππᾶγθ ὈΘΘΗ Πἰβ 0 Τοᾶγσ. ΤΠ. ΟἼΓΒΘΒ, {Π6Π, ἅ16 {πὸ τϑίσιθα- 

ε΄ (118--184 -- 185-191). 

χσ ι.. Ι.-.-. Ὁ}].-. ὦ] οοϊυ ΞΟ ΕΞ 

τος ὑπ ἢ ΠΤ τ ΞΡ! 
αι τ -ὐ τ τ ΞΞΥἹ 

ΕῚ τ ον ἢ 5 ΞΕ ΞΕ ΣΙ ἘΠ αὐ ἐξ ΟΝ 
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οι ΤῸ {ΠῸ ἱποθβὲ, 45 {πὸ ὈΠ πα ϊηρ ἴογ {πὸ ραυτϊοϊᾶθ. ἘῸΣ ἐπικότους 

ΘΟΠξουτ θα ἴο ἀράς, οἵ. περιθύμους κατάρας (128), ἃπ 566 οἡ 548. --- τρο- 

φάς : οαι58] σοηϊίῖνθ. ἘῸΓ {πΠ6 νοτγα οἵ. ἵν᾽ ἐτράφη (194), ἐν τροφαῖσιν 

(6665). 

87. πικρογλώσσους ἀραΐς : ὅορΡῃ. 0. (΄. 951 πικρὰς ἀρὰς ἠρᾶτο. 

188-90. καί σφε... κτήματα, εὐεπ ἐμαΐ “μεν τὐίΪι βἰεεἰ-ιυϊοἰ αΐπῳ παπαὰ 
ϑ᾽ιοιιία βοηὶε αν αἰἰυϊαα {Πιεῖν σοο8. ἘῸΣ ἴΠ6 Θχρ] παίουυ καί 566 267. -- 

σιδαρονόμῳ: 866 ὅθ0, ἀπα οἵ. οἰακονόμος ([ν, 148). --- διά : Δάνοτγθ αὶ] 
ΜΠ λαχεῖν ({πηθεὶβ, Η. 580 8), διέλαχον (810). 

190, 791. νῦν δὲ τρέω | μὴ τελέσῃ, κτλ. ΤΊ 5ἰββί πη ΘΠ 5. 845 ἰζ 

ΟΡΘΠΘΩ͂, πέφρικα.... τελέσαι, κτλ. --- καμψίπους Ἐρινύς : {Π6 ΘρΙΓΠποὶ 46- 

ΒΟΥ 65 {Π|6 βυν  -ραγβυΐϊηρ ΕἼΤΥ, πα τηϊρηῦ 6 1Ππίταϊθα Ὁ {πὸ σπη- 

πΐηρ ΠροΓΟ5 ΒΘ6ὴ ἴῃ δποϊθηΐ Ξου]ρΡίαΓο5. 8Πη4 γαβο-ραϊπίϊησβ. ΟἿ. καμπε- 

σίγουνος Ἐρινύς, αποίοα ἔτοπιὶ ἃ ἸΠΚΠΟΝ ΔῸΠΟΥ. ΒΌΡΠΟΟΪΘ5. Πὰ8 

Ἐρινῦς τανύποδας (447. 8917). ὅ8ὃ0 1Π6 ΕἼΓΙΘ5 ἅΓΘ6 4116 4 κύνες (ΟἌ. 1084), 

ταχεῖαι (ϑοΡῇ. “447. 843), δρομάδες θεαί (Επτ. Ον. 517). 

ὙΤΠΘ ρΡοβί το οὗ Ἐρινύς αὖ {Π6 6ὁπα οἵ [Π6 βίτσορῃο (πᾷ οὗ {Π6Ὸ ο468) 15 

ἴο ὍΘ ΟὈβοσυρᾶᾷ. Α βἰρῃιηοδηΐ νου, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἃ ΠΆΠΊΘ, 15 οἴζθη ρἰδοθα 

αὖ {Π6 ὁπα οὗ ἃ ᾿γυϊοαὶ ραββαρο ἴο οροϊ, βουυὶηρ ἃ8 ἃ ΚΟΥ ποῖρ, 850 ἴο 

ΒΡΘΔΚ, δπηα ἴῃ ἔαοΐ ἴπτι5 πα] θα ἴο ΡῈ Ῥγίϊοα]α ν οϑηΐοσοθα Ὀγ {Π6 

ΒΒ ΑΙ] Δ ΟΟΟΙΠ Δ Ϊτηθηΐ. ἘΣΧΟΘΙΙθηΐ ΘΧΘΙΏΡ]65 ἈΠΊΟΠΡ ΤᾺ ΠΥ 816 ΒΟΡΉ. 

ΕἸ. τ05... ᾽Ορέσταν (ἴπ Θοπηπηαίϊο ρα το 5), ἀπ Επιν. 7. 7΄. 285... ᾿Ὀρέσταν 

(αἴ ὁπ οἵ σοπιηπηαίίο ΡΟ π5), {πΠῸ Ἰατου Ῥαββαρὸ Πανίηρ ὈΘΘΠ ΘΟΠῚ- 

Ῥοβϑα ἰἄσροὶν ἴῃ ᾿πηϊτατοη οὗ {ΠῸ ΤΟΥΠΊΘΓ. 

ὙΠ. ΤΗΙΚῸ ΕΡΙΒΘΟΡΙΟΜ. 

192. ἔεαν ποΐ, οἰιϊάγοη ὁ πιοίποτβ ὑγσε. '"ἼηΘ ἴοστη οἵ {Π15 Δ αὙ68585 15 

ἴπ τοίγοβῃϊησ οοηίγαβῦ ἴο {πΠ6 {πουρηςβ ᾿πητη θα] αἴθ]ν Ργθοραϊησ. ὍΤΠῸ 

ΤΠΘΒΒΘΠΡΘΥΙ, ὙΠῸ 5 {Π6 58 Π16 Τ8Π 85 Ὀθίογθ, ἢὰ5 ὈΘΘη ἃ Ὑ]Π655 0 {πὸ 

ἴΘΥΓΟΥΤΒ Οὗ {Π6 ΟΠΟΙῚΒ ἃ5 ἴο {ΠπῸ βαΐθίν οἵ ἴπ6 οἰΐν. --- παῖδες μητέρων 
τεθραμμέναι: 1.6. παρθένοι, ἀΔιισ ΟΥΒ ποῦ 50η8. ΕῸΓ [ἴΠ6 ρσϑηϊῖνθ 566 

Η. 1508, πα οἵ. ϑορῃ. βλιϊ. 5. ὦ κρατίστου πατρὺς Ἑλλήνων τραφείς, ] 

᾿Αχιλλέως παῖ. 

94. ΟἿ. 485 Π΄., 551 ἔ,, δ05 ἔς. ὍὙΠῸ ἕαΐθ οἵ {π6 οὔποὺ ϑθνυθη θχοθρί- 

ἴηρ ῬΟΙν ΠΪΟΘΒ 15 τηθη]ΟΠΘα Πα αἸβΙηΪ55θα ἴῃ ἃ 5 ηρ9]6 116, 5Ιπ06 Ὁ 15 ἴῃ 

1561} πὸ δββθῃϊα] ρᾶτὶ οὐ {π6 ἰγαρὶο οαϊαβίσορΠθ, θπΐ ΟἿΪΥΚ ΤΟΥΙῚΒ ἃ 

Ῥδοκρστουπα ἀρσαϊηβί ὙΠΟ 15. 566 ἴΠ6 οοπῆϊοί οἵ [η6 ὈτσοΐΠοΓ5. 

796. ἄντλον οὐκ ἐδέξατο: “αἷα ποῖ Ξρτίησ ἃ θα Κ, “μᾶ5 5] ρρθᾷ πὸ 
γγαῖθυ. 
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197. στέγει δὲ πύργος : 5.06 216 «πᾷ {ΠπῸ ποῖίο, πα οἷ. Τ62 1. -- -δέ, 
διιί. --- φερεγγύοις Πὰ5 {Ππ6 οἴροί οὗ ἃ ΡΓθαϊοαίνο δα]θοῖῖνο. “Βεδαποι 

Ῥτονϑα {π6 βἰῃρ]θ- Παπαθα ΘΠ δι ΡΟ 5 νΥἹ1Π ΠΟ γ6 ἔθηοθα {πΠ6 σαΐθβ. 

ΤΠΘν Πᾶν γεαδεηιεεῖ ἐεῖν ρἰεάσε, Βθ6 οι 990. ---ἐφαρξάμεσθα : 566 69. 

199 {ἴ- Ηἰβ θα ποὺγβ {Π6 ΤΠΘΞΒΘΏΘΘΙ βᾶγ 985 ἴο {Π6 ἰαξί, ἃπα οἹοῃθ5 

10 ἴῃ την βίθυϊουβ ᾿ΔΠΡΊΔ ΡΘ. | 

199. “1 {Π6 5ἰχ βαΐθιυναυβ δΔ]πηοϑί 8} σῸΘΒ ν78}}. ὁ 

800-802. Βηὲ ἐπε ϑευεηίδ ἐμ ατοιϊ δἰευσπίϊ-δοτη ἀϑϑιηιεεῖ, Αροίίο {δι 

κἴπ, οὐ. Θεά ριι5᾽ οἰϊάγεοη τυγεαϊίπ [,αὐλις᾽ οἰ Πἴε5 οἷά. “Το ΑΡΟΙ]Ο 88 βοᾶ 

οὗ {πθ6 πιοπίμβ, Μ ΠΠΟΝ νοτο αἰν! θα ἰπΐο το θκβ οὗ βϑύθὴ ἄδγβ, ἴΠ6 

βϑυθῃίῃ ἀἀν οὗ ϑδοῃ τομῇ τγὰ5 βδοσθᾶ. Ηρθηςθ {πὸ Ὀο] οὗ {πα Π6 νγᾶβ 

ῬΟΙΠ ΟἹ {πὸ βθνθηῖῃ ἀἂν οὗ {πὸ τηοπῖῃ (τῇ γὰρ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα γεί- 

νατο Λητώ, Ηδρβ. Ορρ. 1090), ἀπα Πἴ5. δριπθίβ ἑβδόμειος, ἑβδομαγέτης 

(-ν γα), ἑβδομαγενής. ἨΘΙΘῸΣ [Π6 ΠΙΘΒΒΘΗΡῸΙ ΟἾγο5 ἃ οογίαϊη ροϊηΐ ἴο 

ἴΠπΠ6 πα] δοσοιηρ  ]5ῃιηθηῦ οὐ {π6 ογϑοὶθ αὖ {πΠ6 ϑονυθηίῃ σαΐθ. ὅθ 

6ΘῚ, 145. 
801. γένει: ἀαἴϊνα οὗ ἀἰδααναηίαρθ. 

802. δυσβουλίας : οἵ. 180, 842 βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Λαΐου διήρκεσαν. 

803. πλέον, μιυίλεν, οἵ. 100. 

805. ἅνδρες -- οἱ ἄνδρες. 

806. Τπαῦ τΠ6 ΟΠΟΣσΒ 5ΠΟῸ]α ϑυῖποθ 8Π ΔΡΡΑΓΘΙΐ 5] ΟΥΠ655 ἴ0 ΘΟΤη- 

ῬΓΘΠ Πα {Π6 οαἰαβίτορ 6 νΒΊΟΘῊ 1ΐ Πα 5. 1561} ἔογθθοῦθα ἀηα ρῬγραϊοίθα 18 

ΟΠαγδοιϊοσυιβίῖο οἵ αὐθοκ ἰσαροᾶν. ΕῸΣ Θχδιηρ]θ ἴῃ ἔπ6 Ασαπιεμηποη ἴῃ 6 

ΘΠοταΒ Μ01} Πατα]ν Ὀτίηρ ᾿[561} τὸ ὈΘ]Θνο {παΐ [Π6 τη ΓΘ οὐ {π6 Κίηρ 

μᾶ5 ὈΘθὴ ΔΟσΟΙΏΡ 15Π646, {που Ρ ἢ Πΐβ προ πα ηρ ἑαίθ μα θθθη {πΠ6 θασ θη 

οὗ ΘΥΘσΥ ΟΠΟΓᾺ] οα6. 

806, 807. παραφρονῶ, 7 απὶ δεκίε ηιγ5ε] ῇ, -- φρονοῦσα νῦν ἄκουσον, 
ΘΟΠι6 ἰο ἡοιι 86η865 ποὶῦ απαὶ ἤδαν; ΑἸ] παϊηρ' ἰο παραφρο"ῶ. 

810. ἐκεῖθι κεῖσθον ; [16 ἰοιῦ ἐδιεγο, νΥ1}} γοὰ βαᾶν 1 κεῖσθαι ἔγοα ΘΠΕΥ 

οἵ ἄραι, (φ. 1285 κειμένου πατρός “οἵ ἃ ἤαίπῃον 5]αἴη. ὙΠῸ ΒΕ ποτηγ- 

«Πα ἰ5 οἵΐζθη {ππ|5 το ἀουθα πόσο ᾿ΐνοὶν Ὀγ Ὀτθακὶπρ' ἃ βθπΐθποο αὖ [Π6 

6ηᾶ οὗ ἃ ᾿ἴπ6. ΤὴΘ Θομβίσ ποῖοι 15 {Π6η Οἱ ΤΠΟΥ ΘΟπ 064] Ὀγ {Π6 ῬΘΓΙΒΟῚ 

ἰπτουγαρίθα, νη η Π6 ΒΡΘΑΚΒ ἃσΆ]Π, ΟΥ̓ ἃ5 ΠΟ ὈΥῪ [Π6 Ῥϑύβοη πίθου πρί- 

ἴησ. Οἴζοη, οἵ Θοῦγβθ, ἢ ἃ ΠΔΟΟΙ αΥ ΠΝ 15 Ῥτοι ποθ. --- βαρέα δ᾽ οὖν, κτλ, 

διιὶ στίουοιις Ἐπ ρῖι {Π6 (14]ηΡ5 θ6, γεΐ ἐοἰἱ ἴπθ πὶ. βαρέα 5ἸΠῈΡ]Υ, ἔο γ᾽ καί- 

περ βαρέα ὄντα. 

809. Πιάοοα δεγοπεὶ αἰϊ φιιοδέϊοπ ἐπ {}ι6 αἰνιδὲ ἰαϊα ἰοιυ. “ΓΘ. ΠΙΘΒΒΘΗΡῸΡ 

ἰτῖοϑ ἴο τῆᾶκο πὶ πιθαηΐηρ ΟἸθασ. κατεσποδημένοι 15 Δἀαρίοα ΘΧΔΟΙΙν 

ἴο {πὸ τηραπὶπηρ οὗ κεῖσθον ΔΌΟΥΘ. . 

811. ἠναίροντο : {Π|6 50-64}16 ΤΘΟΙΡΓΟΟΔ] τη 44]6, ἤναιρον ἀλλήλους. --- 

ἄγαν, ίοο ιιγεί η. 
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812. οὕτως : Ροϊπίθα ΤΟΡῚν 10} ἴΠ|6 βάτηθ ἰηἰτ1ὰ] ννογὰ ἃ5 ἴπ {Π6 Πἰπὸ 

Ὀοίοτο, οἷ. 285 ἢ., 202 ἔ., 1042--1045. --- κοινός : πιραπίηρν {παῦ ἕαϊθ νγὰβ 

᾿πηρ σία] ἴο {ΠῸ ῬΑ ]Γ. 

813. αὐτός : τοίου προ ἴο ὅ δαίμων ΔΌΟΥΘ (ὙὙΠΘΓΘΌΥ ΑΡΟΪ]Ὸ νγᾶβ ῬδτΕν 
τηθϑηΐ, 801) υυἱ Ὁ} ΘΠ ΡΠ 515 θηΐογοθα Ὀν 1ῃ6 ΘΟΠΗΓπηδίοτν δῆτα. “ Απεὶ 

πο π6 Ὀαΐ λε ἐπαϊεεεῖ Ὀτποβ ἴο πουρῆῦ Δ 1}] ἔαϊθα σαοθ. 6 βᾶπιθ ἤρι- 

ταῖν 56 οὗ ἀναλίσκειν ΟὐΟὰγ5 (. δ10, τοὺς ἀναλωθέντας “ἴθ ἀδαά.᾽ 

814. τοιαῦτα: {Π6 Δοσιιβαίν 6 ΞΟΠ Θ 1 Π165 Ο]]Ονγ5 χαίρειν, ἈΠ δακρύειν 

ἰδακρύεσθαι) 15 ΤΟ. ΑΥῪ ἰΥδηβιεϊνο. ὅθε Η. 712}, Ἰαβῖ ΘΧΆΙΏΡΙΟ. -- ἘῸΓ 
πάρα Η. 109», α. 29, 2 ὁπα. 

81. εὖ πράσσουσαν:: οἴ. 4. --- οἱ δ᾽ ἐπιστάται, κτλ: ἴὉΓ [Π6 ΟΠδησο 
οἵ σοπβίγποῖοη 566 ὁη 799. 

816. σφυρηλάτῳ (σφῦρα “ ΠΑΠΙΠΊΟΓ᾽) : 566 ὅ39, 044. 

817. παμπησίαν (πεπᾶσθαι -- κεκτῆσθαι) : “161. ὙΠΟ]6 βίοτγρ. 

818. ΕἘῸΓ [Π6 Δισαπηροιηθηΐ οὗ ἴΠ6 σοστβ 566 Η. 99, ν ἢ ὁ. ἘῸΓ 

ἣν λάβωσιν πἰπουΐ ἄν, Η. 914 4, ΑΜ. 69,1 (0). 

819. φορούμενοι, Ξιτερέ ατταῃ, 566 562. Τὴ 8η ᾿πηρτϑοαδίίοι Ἐπτ. 77. 1. 

084 κατ᾽ αἰθέρ᾽ ἀεὶ πτέροισι φορείσθω (τὸ γῆραΞ). 

820, 821. ΤῊ ΠΠΘΞΞΘΠΡΘΓ Ο]Ο565 ὈΥ 5ίδι!πηρσ᾽ ΟΠΟ0Θ ΠΊΟΥΘ, ἃ5 5. ΟΟΙ ΠΟΥ 

25 Π6 οδπ, {Π6 ἔνο σομῃίγαβίθα ἴββιιθβ οὗ {πΠῸ ἄν. Ηθ {θη σοϑβ ουΐ. 

ΨΙΠ. ΤΗΙΚ 5ΤΑΘΙΜΟΜ. 

822-831. Αἡ ΔΠαρδοβίϊο ρυθ] πάρ, ἴπ {ΠΓΘΘ βυβίθμῃβ, γϑοϊίθα Ὀγ {Π6 

ὌΓΥΡΠΆΘΙ5., ΕῸΓ {Π6 τηθίγο 5606 Η. 1108, α. 398. 

829. οἵ δή: δή σις} [Π6 το]αἰϊγθ Πὰ5 Ὧη οἤβρος βίτη!αῦ ἴο καί (792, 

.80). “Ὑὁ γῆο Ῥγϑβοσυθ, εἷς. 

824. ῥὕεσθε: τοσι]ατ]ν ὕ ἰπ Ατἰίο, θαΐ ἴῃ δορὶ νυυϊΐοτβ ὕ. --- ΤῊΘ 50]- 

θα ΔΠΟΘΡΒ δὲ {6 οπα ποῖ (Η. 1074, στ Ὁ) 15 ἔουπα οἰβθνγῆθυθ 

ΙΓ ΤΠ ΠΟΙ Θίουβ ἴῃ ΠΑΡ Θβίϊο βυβίθιηβ, ἃ5 678. 18 | προλιπόντες ἔβᾶν!] 

οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, κτλ. ΤῊΪ5 1Π]Ρ1165 ἃ Ῥᾶϊιιβθ δ {Π6 ϑπᾶ οὗ {Π6 πηομο- 

Τηθῖρυ υΌυξθ, 566 οἡ 1009 -- ΤΟΤῸ (τϑυηᾶτκβ, Ρ. 127). 

820. ΤὴΘ γΕΓῸΒ ἅτ οὗ σοῦγϑο ἴῃ [Π6 5] πποῖϊνθ. ΕῸΣ ἐπολολύξω 
566 οῃ 268. 

826. “Τὸ {πΠ6 ππβοδίῃίηρσ βαυοῦ οὗ {Π6 οἷν. Τῇ {Π6 ἰοχύ 15 τὶρηΐ, 

σωτήρι νοι]α τοῖοι ἴο Ζθιιβ, πα ἀσινεῖ ἃ5. ΠΟΙΘ τπι5θ4 τηϊρηΐ θ6 ΘΟ ρᾶΓρα 

ὙΠ ἄκακος, ἀκάκης ΔΡΡΙΪΘα ἴο Τλατῖτ5, εν. 062, 855. --- ΤῊΪΒ γ Υβ6 ἰβ ἃ 

““ΒΡΟΠαΔΙΟ ἢ ρῬδγοθιηΐϊαδο. ΤΠΘΒΘ ἅΓ6 δχοθρίϊομδὶ (Η. 1105, 6), ἃἀη4 Πᾶγθ 

85) οἴβος κ {πὸ βροπᾶδϊο Ποχϑιηθίοι ἴῃ θρῖο ρορίτυ ; θαΐ [ΠΘΓΘ ΔΥῸ 

ἃ 5οοά τηϑὴν οἵ {Π6πὶ ἴῃ ΑΙΘΞΟ ν 5. 



110 ΒΕΥΝΕΝ ΑΘΟΑΙΝΒΊΤ ΤΗΕΒΈΘ. 

8217, 828. δυσδαίμονας | ἀτέκνους : ἀΔοίν] ΤΟ]]ονΘα ΌῪ ἀπαραρϑβέ ; {118 

ἰβ Τᾶτθ. 8566 θθῖον (807, 868), ἀπ Ἐπτ. Π7πε6. 145 (1Ἰῃ οπθ νβυβθ) ἵζῷ 

᾿Αγαμέμνονος ἱκέτις γονάτων. Η. 110 ἃ. 

828. ἀτέκνους : {πτ5 Ἰρανίηρ {Π6 ἔπη} ν οχιποῦ ἴῃ {Π6 1ἰη6 οὗ τηδ]θ 

ἴδβιιθ. Τὸ {Π6 αυθϑκ τηϊηα {Π18 νγὰβ {πὸ οαἸτηϊπαίίοη οὐ τηϊβέογέαπο. 

ΝὼῸ οπθ οὗ {π6 ἰγταρὶο ροθίβ βᾷ 8 Δ ΠΥ ΤΘρΤα ἴοὸ {πὸ την τ τ ΠΟ σαν 

8015 ἴ0 ΕΘΟΟ]65 ἃπα Ῥο]γηΪοΕ5. --- πολεμάρχους : οἵ. ἐπιστάται, στρατηγώ 
(815, 816). 

829, 880. "λο ἱπάεεά, τἱσ]έ τροἶϊ ἴῃ αδοογάαηοο τὐΐί]ι ἐδ πάπιθ, ουθη δὶ 

οἵ βίγιβ, εἰθ. ὅθ οὴὐ ὅ78. Βαΐῦ {Π6 βοῃο]ϊαβῦ ἈΡΡΆΓΘΠΕΥ ΘΟΠηΘηΐβ ΟΣ 

ἃ ἰοχύ {Πὰὺ οοπίαϊηθα ἃ νγογαᾶ Δ] πα ]πρ ἴο ΕθοΟ]65. 4150, ὀρθῶς οὖν καὶ 

ἐπωνύμως ᾿Ετεοκλῆς καὶ Πολυγείκης ἐκλήθησαν. Ἡφδποο α. ΗδτΙηδηπ Ρῥτο- 

ῬΟΞΒΘΩ͂ ἴο ΒΌΡΡΙΥ κλεινοί τ᾽ ἐτεόν Ὀθίογε καὶ πολυνεικεῖς. ΟΥ̓ΠΟΥ5 {ΠῖπηκΚ 

τΠδὺ {Π656 Ἰαβύ νου β ἅτ6 ᾿πίθυρο]δίθ. 

891. ἀσεβεῖ διανοίᾳ: “ἰτηρῖο σΟὨ51110." 

894. Αἡ ἰΔΠ016 {ΓΙ πηθίθυ νϑῦβα (-- 842). ΟΥ, 100, 108, ἀμ 566 

ΒΙΤΟΡΠΟ β΄ ῬΘΊονγ, ὑγΠ]Οἢ ΟΟηβἰβίβ ΛΟ οἵ πηιείϊο (56) ἰατηθῖο {τὶ- 

πηθίρυβ. --ὄ-ἕ Νοΐθ {Π6 Ηουηουῖο οοηβίσποίοη οὔ {Π6 τ Π016 πα {ΠπῸ ρΡατί ἴῃ 

{Π15. π6 (Η. 02 6), ἀπ 566 {Π6 ποίας οηβ ᾿πδύ Ὀ6]ονν. -- περιπίτνει : 

οὗ. 1πΠ6 Ηοπιοεο τιϑ6 οὗ περί, ἀμφί νι τοίθγθποθ ἴὸ {θο]ηρθ, ΒΟυΠΩ͂Β, 

ΟὔοΥβ, ἕο. θ 64] μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν. «902 Κύκλωπα 

περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος. 

898 ᾿.- Α Ταγίαα, 1 'απιεα α ἰαψ 01 {λι6 ἐοπι, μεατίης ὁ δοοα-ατίρ- 

Ῥίπῳ σούρϑο8 ἵπ τσαρ τἰ|- {αἰεαϊ 5]αΐη; τἰ[-δίαγτεα ἱπάεεα ἐἠιὶβ σοποογὲ ὁ {δα 

8ρεαγ. ΤῊΘ ΟΠΟΥῚΒ ΤηΘ8 5 {Πᾶὖ ἢ {Π6 σγοσβ οὐ {Π6 ΤΠΘΒΒΘΗΡΘΓ, 8Π6 

{πῃ6 ρἱοίασο οἱ Ὀ]οοα {πᾶὺ ἰδ γουβ Θοη νυ, οᾶτηθ {Π6 ἔγθηζιθα {111} 

ΟΥ̓  ᾿πΒΡ ΙΓ ΓΟ ΤῸΓ {ΠπΠ6 αἰτρθ νυ ΒΟ τηπιβί ΠΟ 6 οπμδηΐθα. ΤῊΪΒ 15 ἴῃ 

οἴθοῦ ἃ σϑρὶν ἴο π6 αιρβίΐϊοη οἵ {Π6 Θουυ ΡΠ θιι5 ἈΡΟΥΘ, πότερον ἐπολο- 

λύξω ἢ κλαύσω; 

895. ἔτευξα.. μέλος : οἷ. Ῥιπᾶ. Τ γέ. 12, 84 παρθένος αὐλῶν τεῦχε 
πάμφωνον μέλος. ΒῸΓ {ΠῸ Δουϊδῦ 566 Η. 842, ΑΜ. 19 ν. ὅ. --- Θυιᾶς : 566 

τ χα 3, 7} τ κα 1: τ ΞΕ 

Ἐς. ψπτύ,  ὐ  ΞΟΙ 

7 5 ΞΞΥΖῚ ἘΞ 1--Ξ- ἃ 1 τ ὉΠ ΞΞ ὰ.}. ΞΕ ΞΕ ΕΞ 

 Ξ 7 1 : ὧ͵ εὐ ΠΞΞ ΣΕ 

--- ἀρ, ἐδ τ 
" ἐν 

1. 1 εὐκταα ἃΒ εὐκταΐαν, ν. 125. 
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οπ 498. ΤῊΘ πιθίαρῃου 5 ἃ5 ΔΡρσοργίαΐθ ἴο {πὸ ᾿ντῖο βίυ]θ Πθυθ, ἃ8. {Π6 

Βίτηῖ]6 (Θυιὰς ὥς) ἴπ {παῦ 11π6 ννὰβ ἴο {Π6 ΘρΡῖο. 

837. νεκροὺς..θανόντας : 50 ἴῃ ΗΟΙΊΘΥ νεκύων κατατεθνηώτων (λ 57). 

Ἡδρτο οἵ οουγεο θανόντας 15 ΒΡΡΙΟΙηΘηΐατΥ ρΡίορ. Η. 982. 

838. ἡ δύσορνις : ΘΟπγΠΠδίοτΥ τρίτο οὗ {Π|6 ἐποιρηῦ ἴῃ δυσμόρως. 

1 δύσορνις ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΠΥ ἱΠ]Ρ]168 4150. ΘΥ1}1] ῬΓΘΒαΡῸ [ῸΓ {Π|6 ἔαΐατθ, {Παΐ 15 

ΘΧρΙαἰπϑα ὈΥ μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν ἴῃ [Π16 ΔΗ {ἰΒΓΌΡΠΙΘ. 

840. ἐξέπραξεν, αδοοπιρίϊϑἠεαὶ αἰϊ. ἐξ- Ἠὰ5 ἃ 5ΙΠΉΠ]ΔΥ ΤΌΤΟΘ ἴο δια- ἴπ 

διήρκεσαν (᾿ ἀγα ῖ]οα το {πΠ6 6π4) Ῥ6]ον.. --- ἀπεῖπε: ἀπειπεῖν, ἀπειρηκέναι, 

ἀπαγορεύειν, “ ἴ41].᾿ 

841. πατρόθεν, κτλ: οἵ. 725 πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινύν. ΤΠΘ ΔανοΙ ἰ5 

Πκὸ ἃ σοηϊεῖνο τ] ἐκ, ἃ5 897 ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρός, κτλ. --- εὐκταία φάτις: 

ῬΘΥΙΡ τα βὶβ ἴον εὐχή. 

842, ἄπιστοι: ἐπεὶ οὐκ ἐπείσθη ᾿Απόλλωνι. 

8438, 844. ὅ66 748 ({Π6 οΥδ 16) θνάσκοντα γέννας ἄτερ σώζειν πόλιν. -- 

μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν: “πο απο ἰρ88 ὈΓΡ5 ΠΟΘ] ΌΠΪΒ8 ΠΟῚ 
Ταθτῖῖ, Βθα απο Εύθοο!β ΠΠΟΥΒ δα ὈΓΡΘΠῚ 4 ποαπ6 ΡῬΓΟΧ- 

ἴη6 ρΡοτίϊποτοῖ; οἷ απο ἔδοι!ο ἔἸοσὶ ροίαϊββοῦ αὖ ΠΠΔΊΟΥ 

οὐΐαιη οδἰα πα 85 Οχ Ποὺ Ὀ6Ι1Ὸ δα ὑἀτρο τοαπυπαετγοί."- 

Εν ἀμβλύνεται 566 ο 718. 

845 [ἴ. ἰὼ πολύστονοι, κτλ. “Α5 {Π6856 ΟΓΩ͂Β 8.6 αἰογρα {πῸ ρῥτο- 

οοββίοῃ ὈΘσῚηβ ἴο ΡΡΘΆΓ τ] {πΠ6 ὈΟαΪΘ5 οὐ {πΠ6 ἔννγο Ὀγοίμπογβ, [ο]] ον 

αὖ ν. 801 Ὀν [Π6 βἰβίθυβ. Απτὶρομθ ἃ πα ᾿5ῃηθη0." Ηρποο τόδε, πα τάδε 

θεΙονν (566 οἡ 972). --- ΕΓ {πὸ Ῥγραϊοαῖνο ἄπιστον (“ ἱπογθ 1016 15. {Π|15 

{πἰπρ [Πδὺ γ πᾶνθ στουρῃϊΐ᾽), 566 Η. 618. --- αἰακτά: «α͵οοίίνο, ἔγοπὴ 

αἰάζειν (αἰαῖ), οἴ. οἱἰκτρός (οἴ), (οἰμώζειν, οἴμοι), (φεύζειν, φεῦ), ἄοσ. --- οὐ 

λόγῳ, ποΐ π τυογαϊ Ἰοσθ. ἤγ. 1080 (45 {π6 {ῃγθαίθπϑα ογαβἢ οὗ {Π6 6]6- 
τηθηΐβ ὈΘΡῚΠ8) καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύθῳ [ χθὼν σεσάλευται, κτλ. ϑορΡῇ. 

Εἰ. 1488 οὔκ, ἀλλὰ κἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον. 

848. αὐτόδηλα: “ῬΘ6Ι 56 ᾿πΠδ ηϊΐοβία." -- προῦπτος ἀγγέλου λόγος: 

ἴθ. γγο πᾶν Ὀθοστθ οἵἱτ θυθβ {Π6 οοπῆγπιδίϊοη οὔ ἢ 1816. 

β΄ (848-884 -- 866-800). 
ΠΥ ΟΥ̓ΞΟΙΞΟΙΞ ΟΊ. - ΔΊ 

ἘΠ ΦῬΙΤ ΟΣ }Ξου ]͵᾽ ε1-:- ΑἹ! 

ΕΠ Γ-πτυ - ὐ]εοσῦ,͵]:.- υἹ. ΛΔΊ 
ΠΤ τ ||} - 1 υ].-. ΛΊ 

8 πω ! ἜΒ5 ΕΞ ΕΞ Ὁ ΕΓ ΣΙ 

ΤΠΘ Τϑβροηβίομ 18 ᾿πηρογῆδθοϊ ἴῃ 1. 2 (ἀμείβεται) ἀπα 1. ὃ (ἀφανῆ), ἀῃᾷ {π6 ἰοχέ ͵Β 

ΘἸΒθισ ΒΘΓΘ ὑΘΥῪ Ὁπορσίδίη. --- Ἰ. 4 ἀστιβῆ ᾿Απόλλωνι, ΡΥΟΠΟῸΠΟΘα τ] ἢ ΒΥ πἰΖϑείβ. 
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849. διπλαῖ. ... δίμοιρα, ἐτρο- Ὁ] ομγ σαγεβ, ουτὶβ οΓ πετοες ἑισαῖτι, εὐἱξῃ 

αἰοιιδίε γαίε, οἴο. Οἵ. ΟΡ. “Α{πέ. 110 ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας 

μίαν 1 καθ᾽ ἡμέραν ὥλοντο. Ἐπ. Πέεο. 890 ὡς τώδ᾽ ἀδελφὼ πλησίον μιᾷ 

φλογί, [ δισσὴ μέριμνα μητρί, κρυφθῆτον χθονί. 

8562. πόνοι πόνων ἐφέστιοι: 566 οἡ 79. 86ῃ. τὰ κακὰ ἀπὸ τῶν κακῶν 

οἰκεῖ ἐν τῇδε τῇ ἑστίᾳ καὶ τοῖς οἴκοις τούτοις. ΐ 

864. γόων κατ᾽ οὖρον, ῥεΐογε ἐἤι6 δγθοξο 0 5ίφης; σἰνίηρ Ὁ}} νοπΐ ἴο 

Ἰαπηθηΐαίοη, 566 οη θ90 Δ η6] ΘΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 ὑνγοὸ ΡΆ558 965. --- ὦ φίλαι: {Π6 

ΘΠογθαΐδο Δα γθ55 9Π6 ΔΠΟΙΠΘΓ. 

865-860. Τ᾽ αδοιιίΐ ἐπε πεααὶ απ τπιγηίπ βίγοκε 97 καπαῖβ, βιιοῖι α8 δυεῦ 

ασγοβ8 Ασἤογοη εοπαιιείς ἐδ δίαοί-βαϊεαί πιϊβδίοπ-δανῖὶς ἐϊιαξ πευεν δἠοια δὰ 

βεπί, {δε ππίτοα ει ὃ Αροίϊο, ἐϊι6 βιιηῖθββ οπθ, ἱπίο απ αἰϊ-τεοεῖυϊησ ππβϑθθπ 

ἰαπά. ΤΠ6 ΟΥ̓ κβ ὑγοσθ δοοπβίομηθα ἰο ΤηΘΡΠΟΥ 8] ἀ565 οὗ ἐρέσσειν 

ΠΑ πίτυλος, ἃπα ἴῃ [Π15 ραββᾶρθ [Π6 τηθαβαγθα Ὀ]ον 5 ἀθ] ] γουθα ΠΡΟ 

1Ππ6ῚΡ Πθαβ ἃπα Ὀγθαβίβ ὈΥ ΠΠΟΌΓΠΟΥΒ δύ [Π6 ο,ᾶνθ 86 ΟδΔΙ-Β ΓΌΚΘΒ 

1] Ρ 6 ]Π]ΠἸηρ (πόμπιμον) ΟἸΔΓΟΠ᾿ 5 5ΚΙΠ, ἃ5. 1 σοηνθυβ {Π6 5ῃδαθβ οἵ [ῃ6 

ἀθραγίθα ἴο {πΠ6 πρῖμπου ψουἹ. εγβ. 1046 ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν 

χάριν (“ῬΙΥ, ΡΠῚ γουῦ Πδηαβ 8πα ρσόδῃ"). Εὑγ. 7τοαα. 1295 ἄρασσε 

κρᾶτα πιτύλους διδοῦσα χειρός. ΤΠΘΟΟΙΪ. 714. 22, 17 (ἃ ῬοΟΧΘΓΡ) ἀεὶ δ᾽ 

ὀξυτέρῳ πιτύλῳ δαλεῖτο πρόσωπον. πίτυλος (πίπτειν, πίτνειν) σΘΠΘΓΑΙΠΠΥ 

ΠῚ }Ρ1165 Ξου πα (“ Ρ]45}}). 

856. ἀμείβεται: οδιιξαίϊνε. τη144]6 (ποιεῖ διέρχεσθαι), 5606 Ἡ. 815, 6. 

199.ν. 2. 

857. ἄστολον : κακῶς ἐσταλμένην. ἄστολος θεωρίς (στόλος ἄστολοϑπ) 

ἰβ ΔΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ΔΠΔΙΟΡΌΙΒ [0 γάμος ἄγαμος “ἸΠΉΔΡΡΥ ΤηδΥτΐαρο,᾽ μήτηρ 

ἀμήτωρ “πππαίαγ8] Π]ΟΤΠΘΥ,᾿ ΔΠα] ΤῊΔΗΥ ΟἴΠΟΙΒ οὗ [πΠ6 βογύὺ ἰπ ἱγαρθαγ. 

ἘῸΓ {Π6 ἕοτγπι οὗ {πὸ Ῥγθβθηΐ ὁπ οὗ. 4. 150 θυσίαν ἑτέραν ἄνομόν τιν᾽, 

ἄδαιτον (δαὶς ἄδαιτοΞ). --- μελάγκροκον : Ρ] αἴ ΤΟ το] αἴθβ {Πδΐ [Π6 ν 6886] 

ἴῃ ΠΟ {πὸ Οὔοσϊηρ οὗ βθυθὴ ψοῦῖΠβ Δ η4 Βθυθὴ τη] 65 γγ88 σοην υϑα 

ἴο Οτθίθ ὁπμοθ ἴῃ ΠΙπηΠ6 ὙΘΑΥ5 ἴο Ὀ6 ἀδνουσθα ὈΓΥ ἴπΠ6 ΜιΙποίδαγ, ἀη{1] 

ΤΉΘβριβ ἀθ! νοσθα ΑἸ 6η5 ἔσοιη {ἢ 15 {τὶ θα 6, αἰ νγαγ 5 ΟΑΥΤΙΘα ἃ ὈΙΔΟΙΚ 541] 

ΟΠ ἴΐἴ58 γογᾶρθ οἵ ἀθαίῃ (μέλαν ἱστίον ἔχουσαν, Υῖιϊ. Τἠε5. 117). ὍΤΠ6 

ΑΤΠοπΐδηβ. ὈΘ]Ιουθα {πᾶΐ {Π6ῚΣ 5δογθα {τ]σοῖηο (θεωρὶς ναῦς), ο41164 {Π6 

7 εἰϊα8, νγὰβ [Π6 βᾶτη6 β5ῃ1ὶΡ (Ρ] αἱ. ᾿λαεΐ!. δ8 ΑἹ. 

859. ἀνάλιον (ἀνήλιον) : ΘΧρΙαπδίοτν οὗ {π6 ργθοθαϊηρ ἀστιβῆ ᾿Απόλ- 

λωνι. ΤΉΘΒΘ 8.6 5{1] ΠἰπηἸπρ ΘΡ᾿ΓΠοἰβ5 (566 οἡ 04) οὗ θεωρίδα. ΤῊΘ τοὰὶ 

16 1185 νγὰβ ἴῸΓ [ϑβϑίϊνο νον ᾶρθβ. | 

800. εἰς: ΡῥΙαορα Ῥοΐογτθ {π6 ββοοῃμᾶ οὗ {πΠ6 ὕνγο δαἀ]θοϊξίνοβ πᾶτ 

τη νυ {πΠ6 ποὺ 1 σονυθσηβ. ΟἿ. 1092. 
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ΙΧ. ΕΧΟΡῦϑδ. 

(Α. νν. 861-873.) 

Οηοκῦβ. ΑΝΤΙΟΟΝΕῈ ΑΧΡ Ι5ΜΕΝῈ (επίου ζγοηὶ {Πι6 ραϊαςοὴ. 

ΤῊΘ ἔνγο ἀπαραθβῦϊο βυβίθμβ οἵ ἴΠ6 ΘΟΥΥΡΠΔΘΙΙΒ ΓΟΤΠῚ 8Π| ᾿πἰγοα ποίη 

ἴο {Π6 κόμμος {παῖ ΓΟ]] ον 8. ᾿ 

861. ᾿Αλλὰ γάρ: “Ῥαΐ ΠοΙα, “Ῥαΐ 5οΐτ,᾽ [ἔογ] εἴς. Οἔξοῃ ἔουπα 
ΠΟΙ {6 ΟΠΟΤᾺΙ ΡΘΡΓΟΥΠΊ ΠΟΘ ἰ5 ΟΠΘΟΚΘα ὈΥ ἴπ6 ἀυγῖνα] οἵ πον Ροῖ- 

ΒΟΠΒ, ἃ5 ΟΡ. “πέ. 18 (6πη4 οὗ Ρᾶγοα 5) ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, 

κτλ. 

862. Νοίθ τὲ ἠδέ -- τὲ καί. Ἠοιη. α 12 πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ 

θάλασσαν. 

869. θρῆνον: ΘΧΡΙαΠαίΟΥΥ οὗ πρᾶγος πικρόν. --- οὐκ ἀμφιβόλως : “ἴῃ 

ΠῸ πποουίαϊη ἰοπη65᾽ ; ΠΙΠλΪτηρ' ἥσειν. ΕῸΓ {Π6 ΠἸτοΐο5 οἵ, οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως 

(809). 

864, 866. ἐρατῶν ἐκ βαθυκόλπων, κτλ, ζοηι ζαὶν αἰεερ-οἰποίιγεα ὀγεαϑβὶ 

τοδὶ ρου" α Βοῦτοιῦ ηιεεί (1.6. ἴον {Πρὶν Ῥουθανθιηθη). Βοίῃ ορὶἐποῖβ οἵ 

στηθέων ἅἃγΥ0 ἴο ἀοδίρηαίθ βοχ: ὕπ6 Ἰαϊίου. Κπονῃ ἔγοπι {πῸ Ηομπηιρυῖο 

Δαρδανίδων βαθυκόλπων (Σ 122) Πδὰ5 τοίργοποο ἴο {Π6 ἔθη] ]6 ΔΡΡῬΆΓΘΙ ; 

ὙΠ {Π6 ΤΟΥΙΤΊΘΙ οοπίταβύ ἩΟΠΊΘΙ 5 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ Οὗ ΤηΔη]ν β γθηρΊῃ, στή- 

θεσσιν λασίοισι (Α 180). ὙΤΠ6 Ηομηοτῖο βαθύζωνος 450 15 Τουπα 1η 
ΑΘβομγίαβ, οἷ. 169 ἀνδρός, ἢ βαθυζώνου κόρης; [ε78. 158. 

866. δίκη: δίκαιόν ἐστιν. --- πρότερον φήμης ἀο65 πού Δατηΐ οὗ δὴν 

58 {ἰ5 δοίοτυ ἱπίουργοίαιίοη. 1 6 ΒΌΡΡΟΒΘ {Πᾶὖ ΒΟΙῚΘ ὑγοσ 8 Πᾶν Θ ὈΘΘη 

Ἰοβύ ἔγοπι {π6 ἰθχί, {Π6 σὰρ τηϊρηΐ Ὀ6 ΒῈΡΡΠ64 {Ππ8: πρότερον φήμης | 

πρὸς τώδ᾽ οἰκτρᾶς προσρηθείσης, “ἴον ἢγβὺ Δαατοββίηρ ἴο {πο ἃ νοΐοθ οἵ 

ΘΟΠαοΙθποο, (1.6. 8170--875). 

867--869. Ἔϊρινύος | ἰαχεῖν : ἴοΥ {Π6 τηγίππ ( [ὦ ὦ -.} 866 

Οἢ 827, 898, Βαυΐ ἴΐ 15 Ὀθ]]ον θα, ὁπ ΟὔΠΟῚ {Π8Π} τηθίσῖ θα] σγοιπαβ, {πΠαΐ 

ἀχεῖν ἃπα ἀχή 5Που]α ὍὈ6 τοϑίογθα ὙΥΠΘΓΘΥΟΥ ἰαχεῖν 8 η4 ἰαχή ΟΟΟΙΣ ἴῃ 

ἰταροᾶν. -- ΤΠΘ6 Ἰαπηθηῦ ἔῸΓ {Π6 ὈΓΟΐΠΘΥΒ 15. Ο4]16α “1Π6. 11]-βου πα ]ηρ' 

Ὦγντηπ οὗ {πὸ ΕἸτν, “Ηδαοβ᾽ ρῷδη πείθει! ἴο Πρατ,᾿ [Π6 ἸαῖτοΥ ἃ ἢ ΘΧΡΓΙΘΒ- 

50 ΔΡΡΙΪΟΔΌ]6 ἴἰοὸ 8ην αἶσρθ. Τὴ Ρῷδη νγὰβ γΘρῚΊ ]Υ}ν ἃ ον] 5οηρ, 

θυ Ποῖ στ ᾿Αίδα ἀπηα ἐχθρόν. ὅο (΄. 151 (αὖ {π6 σγᾶνϑ οὗ Αραῃηθπη- 

ΠΟΠ) παιᾶνα τοῦ θανόντος. ΕΓ. Αἰς. 424 παιᾶνα τῷ κάτωθεν ἀσπόνδῳ θεῷ. 

Βαυΐ {π6 οἴποὺ γᾶν ('. 542 ἀντὶ δὲ θρήνων ἐπιτυμβιδίων | παιὰν μελάθροις 

ἐν βασιλείοις. Ἐπιτ. 1. 7΄. 182 τὰν ἐν θρήνοισιν μοῦσαν... τὰν (΄  ΠΙΘῊ ᾽) ἐν 
μολπαῖς | “Αἰδας ὑμνεῖ δίχα παιάνων. 

869. ἐπιμέλπειν : ἴῃ αἸΤρῸ5 ἴον ἴπ6 ἀθδα [Π6 πραγϑβὺ ἴθιηδ]6 το] αἰϊν 

μαᾶ {πὸ ᾿οϑαϊηρ ραγί (ἐξῆρχε γόοιο, Ὡ 147), {π6 ΟΥΠΘΙ ὑσοηθῃ (ἙΠΟΓΙΒ) 
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ἴΟΟΚ ἋΡ {Π6 5βίγαῖπ πα δααρὰ (ἐπι-) ὕποὶγ νοΐϊθθβ (ἐπὶ δὲ στενάχοντο 

γυναῖκε5). 

870. ἰὼ δυσαδελφόταται, 9 γε, α5 5ἰδέίεγξ {Π πππαρρίοδέ (ἀμ παρ ρίθβ 

ἴῃ γοῦν ὈΓΟΙΠΘ6Γ8). 

870, 8571. πασῶν ὁπόσαι, [ κτλ. “Οἱ 81] σ1ιὸ σἰγὰ {πὶ τοθ65 ψ 
πηδ 1 46 π᾿ 5 Ραμα. ΟἿ. {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη παῖδες μητέρων τεθραμμέναι (192), 

ἃ Πα οη. 864 Δθονϑ. 

872, 873. καὶ δόλος οὐδείς, κτλ, ἀπε ηο πιϊδέαϊτε (οταῖϊ, ργθίθποθ) ἔθεσε 

ἐ5, ἐϊχαΐ ζγοηι {6 Πεατὶ βἰποογείῃ 1 ταῖβα {6 ϑΠγ 1} ἰαπιεπί. ἘῸΡ μή (ἰπδίοδα 

ΟΥ ψ ἢ 6 5Ποι]α Πᾶνο θχρθοΐθα μὴ οὐ) 566 Η. 1029 (1052 4), ΑΜΈ. 

9ῦ, 2 Ν. 2 (6πηά). 

879. ἐκ φρενὸς ὀρθώς: οἵ. 919 ἐτύμως δακρυχέων ἐκ φρενός. ὃ ΟὔΐοΠ 

ἐκ φρενός ΟΥ ἐκ θυμοῦ. --- λιγαίνειν : Ηοπι. Τ᾽ ὃ κλαίοντα λιγέως, 284 λίγ᾽ 

ἐκώκυε. ΑΘΒ50ῃ. εγβ. 992 λιγέα κωκύματα. ϑὅορ!. 4. 0630 ὀξυτόνους 

μὲν ᾧδὰς θρηνήσει. 

(Β. νν. 814-900.) 

ἈΝΤΙΘΟΝΕ. ΙΒΜΕΧΕ. ΟΠΟΕῦΞΒ. 

ΤῊΘ ἤγβι ρᾶστί οἵ {Π6 αἴγρο ({Π6 κόμμοΞς), ΞΒὰπρ' ὈῪ {Π6 ἔνγο βἰβίθυβ ψ 1 

ΤΟΒΡΟΠΒΘ ἔγλοπι {Π6 ΟΠΟΤῚΒ (566 οἢ 869), 15 ἔον θΟῚ] ὈΤΟΙΠΘΓΒ ἴῃ ΘΟΙΙΠΊΟΗΙ, 

θα γγὸ πιπιβῦ οοποοῖνο {Π6 σΥΟῸΡΙ ΠΡ ΠΡΟῚ {Π6 βίαρο ἴο πᾶγθ ὈΘΘἢ 5060 ῃ 

{πα Απίϊροπθ νοῦ] βίαπμα οἢ {Π6 54θ πραγϑβύ ἴοὸ {πῸὸ θὈοᾶν οἵ Ῥοϊγ- 

Πΐοθ5, 8Π4 ἸΒΊ6Π6 Ο {Π6 5146 πραγοβύὺ ΕΐθοοἹθβ, ἃ8 15 Β66ῃὴ ἴῃ {Π6 βθοομπᾶ 

Ραγί, 9601 ἢ. 

ΤῊΘ ΓΟΒΡΟΠΒΘΒ 8Γ6 δὖ ἢγβύ Ἀπαρϑθβίϊο (Όν ἴΠ6 ΘοΥΥ ΡΠ θι5) 8577 ἔ. ἀπά 

880 ἢ., θὰ Αὔίουνγασβ ᾿γυϊοα], ἃ5 [Π6 ΟΠΟΓΙΒ 15 ΟΑΥΤΙΘα ἀὐὰν Ὀγ {Π6 

ΘΗ Ππβίϑβιη οἵ ουϊοῖ. Τηὰβ οἴΐθη ἴῃ ἃ κόμμος ΟΠ6 Ῥϑγΐ ἰβ Ἀπαρϑθβίϊο, 

ΘΟΟΟΓΟΙΠρΡ᾽ ἃ5 Θἰ ΠΟΙ ΟΠΟΤῚΙΒ ΟΥ̓ ΔΟΙΟΥ Πᾶ5 {Π6 συθδίθυ Θοηἕτοὶ οἵ ἔθο!ησ, 

θαΐ {π6 ργθβθηῦ βἰτπδίϊοη 18 Οη6 ἴῃ ΒΒ ]Οἢ {Π6 ᾿ν το] ο]θιηθηΐ ποῦἹα 

Πᾶν ἴο ΡῬΥΘυ 811} νυἱτἢ 411 [Π6 ῬΟΥΒΟηΒ. 366 {Π6 σοτῃμηδίϊο ΡᾶΤΟα 5 οὗ {Π6 

γογιείμειι5 (ἃ πᾶ. ὈΥῪ ῬΓ͵ΟΠΊΘΙΠΘα5), {πΠ6 Ἰαπηθηΐ ΤῸ ΑΡδιπθιηηοη (45. 

1448 Τῇ., ἅἀπᾶρ. ὈγΥ ΟἸν θη ποβίγα), {Π6 θρῆνος ἐπιτύμβιος ἴῃ {π6 ΟἸἠοδ- 

ρΡῆοτοῦ (315 {ξ., ἀπᾶρ. ὈΥ 1Π6 ὁΠου 8). 

α΄ (814--ο519 -- 880-887). 

Αἰ οσ χοε Ὁ ν ΞΕ ΕΘΝ 

ἐξ εσ μοῦ ΕΘ αν 

τυ [.. ]1-.- ἡ] ἐπ Ὁ] ΞΟ ΈΕΕΕΕΞΞΕ 

(λον. ΔΗΔΡΑΘβΙΪο. 

μέλεοι ἴπ 1. 8 ἴΒ ῬΡΥΓοΠοι ποθ τ] ἢ Εν ΠΪΖϑβὶβ. 
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875. Τγοηρ-πεακιεαῖ οπ68, ὃῃ 7 οπεἰ8 τἰππιουεεϊ απαὶ τιπϑιυιδαἰνιοα ὃῳ 1,8. 

Ὑγτοπρ- οααθα ἴῃ {ΠΣ ἀπ 1ΠΠἸ ΠΡ 655 τὼ 6. Ρουβιδαθα ὉΥ τ 08586 ὙΠῸ 

αανίβοα {πθιὴ Ὀδίϊοσ, ΟΥ ἴο "6 βοΐίθηθα (ἀτρύμονες “ΠΟΤ, τρύειν) ὈΥ͂ 

[86 ΞΟΓΓΟΥΒ Οὗ ΠΕ]. ΤδΟΘ. -- ΓΘ σϑηϊῖνοβ ἀθηοίθ {ΠῸ ἀρϑηΐ (ΟΓ ΠΠ]Θ68Π8), 

Β66 οὐ 792. [115 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο [ΔΚ6 φίλων 5 ΠπΠραΐοῦ Ὀθόδαβ6 κακών 

ἰξ 500}... ---- ϑοῖηθ ὑσὶ ἄπειστος ἰηβίραα οὗ ἄπιστος ΏΘΠη {Π6 Δα͵]θοίϊνθ 

85 ἃ Ῥᾶββίγ ποθ] η 9. 

876. “ϑοϊζίπρ γοὺγ ἔδίποι᾽β πουβθ, Ὁ συθίομθα ομθβ! [ Ὑ 10} {Π|6 

ΒΡΘΑΓ᾿Β ΠΙΠΓΘΓΟΙΙΒ ΡοΪηΐ.᾽ 

878, 879. “Υοαἃ, στοίομθα {ποὺ πγΠῸ Τουπα ἃ τυ ῃθα ἄοομπη, ἰ ΜΝ 11} 

μᾶγος οὗ {πὸ μου." -- δῆτα: ΘΟΠΗΓΙΔΙΟΥν ἴῃ τΘρθαίϊηρ ΟΠΘ᾽5. ΟΥ̓ 

ὙΟΓΩΒ ΟΥ {Πο56 οἵ ἃποίμοσ, οἴ. 889. --- ἐπὶ λύμῃ : ἐπί ἀφηοίπηρ᾽ ἃ1ΠῈ ΟΥ 

Θη4, 45 ΡΙαί. 4οϊ. 20 Ε ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. 

881. δωμάτων ἐρειψίτοιχοι : Δἀαρίοα το δόμων ἐπὶ λύμῃ, Ὀπΐ τΊῈ ἢ {116 
ΠΔΥΤΟΎΘΙ 56η86 οἵ δῶμα, ἃ5. 566 ἴῃ {π0 δα]θοίνο (ἐρείψαντες τοὺς τοί- 

χουΞ): ὁ} ἐμαί ποηιε αἰοηιοί ἰβἰιίπα {ἰι ἐυαἱ 5. 

881, 882. πικρὰς μοναρχίας | ἰδόντες : ἴο ΞΘΟῚΓΤΟ μοναρχίαν γγὰ8 {ΠῸῚ. 

ΔιηὈἸ 0 ΠΝ ; βασίηρ {Πᾶΐ ΟΠ6 Πδ5 ΘΟΤΠΘ ἴο 566 πικρὰν μοναρχίαν 15 ἴΠ 6 58 Π16 

ἃ5 βαρ {πα΄ Π6 Πδ5 ποΐ Ξ66η ἴἰΐ αἵ 81], ἴπ δοοογάδηοθ νυ] {Π6 ΘΟηγθη- 

Εἶθ π8] ἀβαρο οὗ πικρόν (“ἴο ΟἸΘ᾽5 οοβῖί᾽). --- ἤδη: “πον δἱ Ἰαβί, “ἔγοπὴ 

Βοπορἔοστῃ. 

886, 887. κάρτα δ᾽ ἀληθῆ, ἐμ] ΗΕ] πηΘηΐ πιοβί ἔτεα; δαἀαρίθα ἴο {Π6 
τπουρμξ 7πιδὲ ΘΧΡΓΟββοα, διήλλαχθε σὺν σιδάρῳ, ὙΠΟ 1561} ΔΠΒΎΘΥΒ ἴο 

{πῸ ἱπιρτθοδίϊοη σιδαρονόμῳ διὰ χερί ποτε λαχεῖν κτήματα (788). --- πατρὸς 

Οἰδιπόδα: Ἰοΐπ τὑἰ1ἢ Ἐρινύς. --- πότνια, ροίεπίέἔ. ΟΥἷ. ΤῸ ἀρά τ᾽ Ἐρινὺς 

πατρὸς ἢ μεγασθενής. ΑἸ5ο 9Τ0 ἢ. 

Β΄ (888-899 -- 900-910). 

τ ΠΕ] 01]-:-ὺ2ἷ ]--υ{-.ΛΊ 

ὩΣ ἘΣ ΕΘΝ ΡΞ ἘΔ |} 

ΠΕ 1 .}]- ΛΙ 

ἐκ νσω .. ΛΙ 

ΕῚ Ξοο σαν 7. ς»}.. ΔΛ] 

ΕΞ ἘῸε Ιπυω ι- ΞΕ ΕΠ Λ 

Οἷον. π΄ .-.}. δ π᾿ τ τλὶ 
το ΟΝ ΚΟΒΝ ΡΣ Ὁ ἘΡΡἢ] 

ὩΣ: ΙΞΞ ᾿ -.. τς Τα τ ἘΞ αν Ἢ} 

10 ἘΣ “ν | ;-.. [5:-- τ 13. ΠΞΞ ΤΠ) κτλ Ε. 5: [ἘΞ ἹἙ} 
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888-590. «Γοἷπ εὐωνύμων ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων, {πὸ τΘΡΘ. ΟΠ 

τετυμμένοι δῆτα (5686. οη 878) ποί ὐδοίηρ [Π6 σοηβίγποίίοη. --- τέ : πβοϑᾶ 

ἴῃ δΔοοογάδησθ ΜΠ  {η6 ἔγθαπθηΐ Ἰ΄]οΙ πολλὰ καὶ σοφά, ζο. ΟΥ̓. πολλὰ 

δυστυχῆ τε (3398 1.). -- εὐωνύμων : 1.6. Ξίγ πο Κ Θ80 ἢ} ὈΥ {Π6 τίψλέ λαπα οὗ 

[6 οὗΠ6Υ. ---ὁὍμοσπλάγχνων: οἵ. 1091] δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον οὗ 
πεφύκαμεν. ΑΙ50 ὅ00ΡΗ. “Ἵπέ. 811, φαοΐοα θο]ονν οα 1029. ὁμόσπλαγχνος 

ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο {Π6 581η6 ΟΔΙΘΡΌΓΙΥ ἃ5 ὁμόσπορος, ὅμαιμος. ““ϑιηἰτ6 5 {} λ }} 

5465 ποτα ἤοννθα [Π6 Ὀ]οοα οὗ ὑῬγοίμουβ." 

891. δαιμόνιοι, λεασνεπ-δεπέ; αὶῖῃ ἀραί: οἵ. εν5. 581 δαιμόνι᾽ ἄχη. 

892. αἰαῖ δέ: δέ 15 ΤΘΡΊΠΔΥΙΥ πιο τ] ἃ ποσὰ {ππ|5 τορθαϊοα, οὗ. 

Επτ. "7. 1΄. 1914 οἴμοι δάμαρτος καὶ τέκνων, οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ. 

894, 895. διανταίαν : 56. πληγήν (Η. 125 ο, ἃ. 166 κν. 4) ἔτομῃ πεπλαγ- 

μένους. ΤῊΪΒ ΘΙΠΡΒΘ 15 ΤΘΡΊΪΑΤ, 45 ΒΌΡΗ. “πὲ. 1908 τί μ᾽ οὐκ ἀνταίαν 

ἔπαισέν τις ἀμφιθήκτῳ ξίφει; --- ἐννέπεις : τοίου ηρ 0 τετυμμένοι, κτλ. 

Δθονθ. “Ὅποῖὺ {611 ᾿5ὺ οὔ τπθη ἀθαί-βιη! 6 η {ΠΤΟῸΡἢ πα {ΠγΟΠρΡΉ, 

Βοίἢ ἴῃ {ΠῸῚΓ ΠΟΠΊ65 ἃπᾷ ᾿ἰνθβ." 

896. ἀναυδάτῳ: ἴπἴδη6ο. --- μένει : 566 9992. 
899. διχόφρονι πότμῳ: “Ἃο001ὴ οἵ αἸξοογά.᾽ 

900, 901. στόνος, στένουσι... στένει : 566 {πὸ ἢγδί 5βίαβι πη πτὴ οὗ {1Π|6 

ΤΡτγοπιείϊειις (391 Εῇ., τηουγπίηρ οὗ τηδηκΚΊηα ἀπηα παίατθ): Στένω σε τᾶς 

οὐλομένας τύχας Προμηθεῦ |... πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα] 

εὐ στένουσι τὰν σὰν | ξυνομαιμόνων τε τιμάν.. .. μεγαλοστόνοισι 
- ΄ , ’ ΄ ͵ ἤ τ: , 

σοῖς πήμασι συγκάμνουσι θνατοί ]... στένει βυθός ]. .. παγαί θ᾽ ἁγνορύτων 

ποταμῶν στένουσιν ἄλγος οἰκτρόν. 

902. πέδον φίλανδρον : οἷ. εὐμενεῖ πέδῳ (117). πέδον, “ 5τοπη, τητιβὲ 

πού 6 οοηΐοππαρα νἹ ἢ πεδίον, “ῬΡΙΑΙη. 866 904. 

908. ἐπιγόνοις : 7 ΟἸΟΞΘΙΥῪ ΡΓΘΞΕΘΩ͂, {Π|5 15 Ἰποοηβίβέθην τ ἢ ἀτέκνους 

(828). ΤῊ ποτσά πιρῃΐ θ6 Θχρ]αἰηθα οὐ ῬΟΞΒΙθ]6. ᾿ἰββθ οὐ 1Π6 βἰβίθυβ. 

Απ Δ᾽] υβίοη Ποσο ἴο {πΠ6 ψὰγ οὗ {π6 ἘΡΙΡΌΠΙ νοῦ 6 τοιηοΐθ δᾶ 

ῬοΪη1655. ι 

904, 905. δι᾽ ὧν.. δι’ ὧν : Οὔβογνο {πα΄ {Π6 τρί 0 18. ἴῃ {Π6 6οτ- 

ΤΟβΡοηηρ Ρ]δοο τὸ {παΐ ἴῃ 1Π6 ΞΙΤΌΡΠΘ (αἰαῖ... αἰαῖ δ᾽). ΑἸ5ο {παᾶὶ {116 

βροοῃᾷ δὲ ὧν ᾿πίογνθποβ θοίν θη ΟΣ. συδτηη 10 4}}ν οΘοππροίοα, 7π5ΐ 

ἃ5 τετυμμένοι δῆτα ἄοο5 ἅΡονο (889). --- αἰνομόροις : ΘΟΙΠΡΟΙΠα8. οὗ αἰνός 
ΔΥΘ ΠΙΠΉΘΓΟΊΙΒ, ΔΠΩ͂ ἃ ἴῃ οἴθος ΠΚὸ {πο86 ψ] δυσ-, οἵ. οι. Χ 480 ὅ μ᾽ 

ἔτρεφε τυτθὺν ἐοῦσαν | δύσμορος αἰνόμορον. 

906. θανάτου τέλος : πΠ6 Ἡοιηοτῖο τέλος θανάτοιο. 

909, 910. διαλλακτήρι δ᾽ οὖν, κτλ, 50 ἐλέη τοῖ τι ̓ΐπι τολο τεοοποῖθεῖ πὸ 

. ὕαϊμι το βηα λαυο ζηοπαἰβ, ποῦ ρατίϊαϊ τυα8 Ατε8. ΤΊ ἴγοην οὗἉὨ ρυ]οϑῦ : 41] 
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Ῥταῖβθ ἴο {πὸ βίθϑι {πᾶὶτ ἄθαὶτ ἴο ὑΠ6ΠῈ 80 ΘΥΘΗΪΥ͂ {ΠΘῚΓ ῬΟΓΓΪΟΠΒ (ὥστ᾽ 

ἴσον λαχεῖ.). 

911-914. “Βν {Π6 5βιυζοτα βῃϊτθη Ἰονν, [ Π 5 ἀτὸ {Πὸν πον ; [ ὈΥ {πῸ 

ΒυΥΟΤα βυηϊτῦθη ἰονν, [ {ΠΘΓΘ νγαϊξ {Π6Π... Ναν, [ ἀσ᾽ἢ οὴ6. ῬΡΘΡΌΠΔΠΟΘ. ἃ5Κ 

ταῦ 1 [5Ξ'ΠΆΓΘΒ ἴπ [Π6 σγᾶνθ ΜΠΘΓΘ 4}] {Π6ῚΓ ἔαί ΠΘ ΓΒ 5166." 

ΤῊ τπϑίουϊοαὶ ἔοσιι {πᾶ ΠΥ οἴου Ζοβ {Π6 ὑγΠ0}6 αἰτρθ 15 Θβρθοῖα}}ν 

Ῥτγοπηϊποηΐ ἴῃ {Π18 Ράββαρθ. Βρϑίϊ τη, ΤΠ ΠΠΘ, ΔΡΟΒΙΟΡΘΒΙΒ, Ρ]αν ἀΡΟὴ 

ποσᾶβ, ἰσοηγ. ῬΡΥΪΠἶν, 5Ι ΠῚ Ρ]6- τη] 6 ῬΘΟΡΙΘΒ. ΔΤΘ ῬΙΌΠΘ ἴο 580} 

τιϑίποῦβ οἵ θχρυθββίομ, ἃ Πα τγὸ πιὰ Ὀ6 5ῈΓ6 {Πα ΑΒΘ ν ]α5, ἃ ἀγατηδίϊς 

ΡῬορί βίαπαϊηθ ΥΘΥΡ ΠΟᾺΤ ἴο Παίιγθ, ΟἿ]Ὺ τϑῆθοϊθα ἴῃ ἃ ἢ Ἀγ ϊβεϊο ἔΟΓΠῚ 

ὙΠαΐ γὰ8 ἃ Παΐΐνθ Ξροῃπίδηθοιβ γοΐϊθθ. ὙΠῸ 5᾽ΟΠ Πα ῬΈΘΟΙΪΟ. Ροθίσν 

ΘΟΙΟΘΒ ἴο π5 {ΠῸ 5816 [0Π65; 566 ΘΞΡΘΟΙ}Π}ν ΤΠΘοοΥΓπ5᾽ γε 160] ({ΠπῸ 

ΒΟΙΤΟΥΒ οὗ ΠαρΠηΐβ, 64 {{.) τ 115. τοῖτγαϊμ, 115 ῬΑΤΟΠοιη βῖα, 15 ἃ Ππᾶ- 

Ῥῆοτα, ἄο. Τὴθ ομᾶτηη οὔ {Π15 βίν ]6 15 ᾿ΠΠΡΟΓΙΞΠΆ 16, ἃ5. ΘΙ Ρ] ον θα ὈΓ 

Πα βίου παπᾶ, ἔοσ {Π6 ὙΘΥῪ ΤΘΆ50. {Παΐ ἰῦ 4065 ΘΟΙῚ6 το [Π6 ἸΠΙγΘΓΞΑ] 

Βραγί. 

914. λαχαί: [ζ {Π15 νοτα θ6 ἔτοπι λαχαίνειν “αἰρ,᾽ 45. 1Π6. 50}. [4 Κ65 

{ξ, γὸ σου] 5111} Πάτα ]ν οἷν ἃ αἰΠοσθηΐ γα πβ] αἴθ ὁ {Ππαΐ Δοροπηΐ. 

᾿ς 915. ΠΜιηλὲ νοἱσεξιϊ α οΥ ἐβοοτίς ἔἤεηι τὸ ἴπ6 το}. ὅ66 1089. --- ἀχά- 

εἐσσα: ἠχή, ἠχώ, ἠχεῖν. Ἡοιῃ. Α 1517 οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε 

ἠχήεσσα. 

916. Πεατί-τοπ αἴπο Ἰαπιεηΐαΐίοη, 5ἰφἠἊίπῃ ὁ ἐβο, εὐτάδι βουγοιῦ οΓ 15. οἰμι. 

ὟΥ6 ἃτθ πο ΠΟ ΠΠΟΠΓΠΘΥΙΒ, 58 {Π6 ΟΠΟΤΙΙΒ, θα ΤΟΙ ΒΟΥΤΟΥ͂Β ΔΤ ΟἿΓ 

ΞΟΥΤΌΝΒ. ΕῸΤ δαϊκτηρ, Ξ66 οἡ 795. 

γ᾽ (911--999 -- 928. 933). 

ΕΝ Ἐὰὺὀὠὄἧὄἂὄᾶ τ [--ὦ}]ἢ. ὧ᾽ ε {-..-.Λ| 

πο τὸ] Ε-- ἘΠ λα ἘΡΞῚ ΩΝ ἘΞ ΕΛ Ἢ 

πο ς;[Ὡ.- ὅλο ΠΤ ΛΠ 

ὩΣ ΞΕΦΕ ΕΝ Ξ τω ἀΞον 

ΝΠ στρ τι. 1 τ ἄθεον 1 ἰν τσ δ τῇ .- 

Ἐπ -ῦ πο Ξε ὐϑ }άτι-  Κ-- ΒΙ 

ΒΕ στ τ τ τ ΠΕ Οσδ τὰς. 

ΠΟ Ρ  τὐρβο τγο. 1} πὸ τὰ} 

ε.- ΕΞ Ίεεθυ ΞΕ ΣΝ 

ΗΘ πιονοπιθηΐ οὗ 1. ἴ πὰ ἃ ρασζί οὗ 8 15 Ὁπουϊδιη ]ο --- ἃ ἔογο  Ὁ]6 τ Π ΠΟΥΘΥ 

δχίοπαρα ἰὸ δὴν στοαΐ Ἰθβῃσίῃ. 866 Η. 1120, ἃ. 801, 1, ἀπά δὰ δε ἃποίμου οοτγίαϊπ 

ΘΧΔΘΙΉΡΪΟ “4. 201 ΕἾ. ΞΞ 21: τέ, 
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917. “Βι{ἴοΥ Δ η4 Ἰον]θ55, Βῃθααϊηρ ἐγιιθβί ἰθᾶγβ [ ἔγοιη πραγί {παΐ 

αὶ] θοῦ}, Θν ἢ ἃ5 1Π6Ὺ [4], ΤῸ. {Π656 ἴννο Κιηρὶν ΟΠ] οἔβ.᾽" -- οὐ φιλογαθής 

(γηθεῖν) Ἰπτοτργοίβ δαϊόφρων. --- ἐτύμως... ἐκ φρενός : οἵ. 872 ἢ. --ῸΥ μινύ- 
θει (φρήν) οἷ. Ηοιῃ. ὃ 407 μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ. -- ἀνάκτοιν : {Π6 
ΘΘηἶν6 15. ΘΔ 1188]. 

921-926. ΤΠ {πουρῆηΐ οἵ {Π6 6ν1}]5 οἵ {Π6 8 οαπβρα Ὀγ {π6 Ῥχοίῃ- 

ΘΥΒ᾽ ἔθια 15 ΔΡΡδυθητΥ βυρσροβίθα Ὀν {Π6 Βροηίδηθοιβ οὐδ οὗ συῖθῖ 

ἴο γνΒΊ ἢ [Π6 ΘΠΟΓΙΙΒ, ΑἸ ΥαΥ 5 ΤΟΡΓΘβθη Πρ [Π6 ΘΟΠΠΟἢ ΡΘΟΡΙΘ, μδα 7π5 

σίνθῃ πἰίθγαηςθ. 

921. ἐπί, οὐεγ. "ΓΒ ῬΓΘΡΟΒΙΓΟΠ 15 ΤΟΡΊΌΪΑΤΙΥ πιϑρα οἵ ψοΓγαβ δ ἃ 

ἔππογα]. ΟἿ. ἦγ. 1547 ἐπιτύμβιον αἶνον ἐπ’ ἀνδρὶ θείῳ. Το. 2, 96 καλὸν 

ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἂγορεύεσθαι αὐτόν (τὸν λόγον). 

924. πολλά: ΘυρΡΠοιηἸβίϊο (ἢ ἐρξάτην) ἴοΥ πολλὰ κακά. 

926. πολυφθόρους, “5]41Πη ἴῃ ΠΕΠΊΌΘΓΒ,, ὈΘΙΟηρΒ [0 ὈΟΙΉ πολίτας ἀπᾶ 

στίχας. ἘτοΙη πολύφθορος, 566 Η. 882 ο, α. 1592 ν. ---δαΐ : Ηοπιοῦῖο νγνοτ, 

ν. 286 ἐν δαὲ λυγρῇ, Ξ 981 ἐν δαὶ λευγαλέῃ. 

921-991. Τῦὸ 15 πού πϑοθββασῖν τη }]164 ΠΟΙ {Πᾶΐ «οοσαβία νγὰβ ὑποιρἢΐ 

ΟΥὨ 45 51Π] Τἰνίησ. Ἀοοοταϊηρ το {[ηΠ6 Ἠομοτῖο δοοοιηΐ 5Π6 Παηροα Ποτ- 

5611 ὁπ αἰβοονθυίηρ γΠη0 ΟραΙριιβ νγὰβ (λ 271 [{.), ΔπΠα 80 ἴῃ ΟΡ ΠΟΟΪΘΒ ΕΞ 

(0. Τ. 1255). Ἑπτὶριθβ, Πουγθυϑυ, ἴῃ {Π6 “λοοηΐβϑαθ τ ΚΘΒ ΠΟΙ ΒΌΓΨΙΥΘ 

1Π6 5018. 

928. ὁπόσαι τεκνογόνοι κέκληνται: 8Π ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΠΚὸ {Πδΐ ἴῃ 8710 ἔ. 

κεκλῆσθαι ἰἴβΒ οἴΐζοῃ ροθίϊοα!}ν 5] ᾿Ἰηβίθδα οἱ 5 ΠΡῚῪ εἶναι, ἃ5 678. 242 

((π6 ΟΥθπία]β ἀτὸ βανϑβ, θαΐ {Π6 αἸΘ6 5) οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς 

οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 

930. θεμένα, πιαζίηᾳ ᾿ΐπὶ ΠΟΥ ΟὟ ΒΡΟιΒ6. ΤῊΘ τϑῆρχίγθ ἔνῖοθ ἴοὺΓ 

ΘΙΠΏΡ]18515. --- τούσδε πα ὧδε ἅγ6 ἀοἰοίϊο, οὗ. 911. 

938. πέπαυται δ᾽ ἔχθος : Δαερίοα ἴο νείκεος ἐν τελευτᾷ. 

940. κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι : “111 ΠΟΔΤ ἴῃ Ὀ]ΟΟΩ͂ ἅτ {πὸν.᾿ 

942. πόντιος: οἵ {πΠ6 Ῥοπίπβ Επιχίπτιβ, 566 οα 727. --- ἐκ πυρὸς συθείς : 
οὗ. σφυρηλάτῳ | Σκύθῃ σιδήρῳ (816), ἃπᾶ πυριγενετᾶν χαλινῶν (207). 

945. δατητᾶς (-ἠς5) : 566 711, 150. 

946. τιθείς, τπαζῖπᾳ. ὅ66 930. 

947. Τλεῃ μαυδ τεϑοεΐσεε ἐϊιεῖγ ροτίϊοη, εἴθ. ἘῸΤ [Π6 ῬουΙΡΠΓΆΒΓΟ 188 

οὗ ἔχειν ψΊ ἢ ἀοτγὶβὺ ρίορ. 566 Η. 981 ἃ, ΑΜΈΊ. 112 ν. 7. 

948. διοδότων -- διοσδότων. 

949, 950. “Τηᾶον {ποῖνρ ῬΟΠΘ5. 5Π4}} θ6Ὲ πῃΐαίποπηθα ἡυθΆ]1Ὲ --- οὗ 

φασί. ἘΟ]]ονηρ οαΐ [Π6 Τποπρπΐ μοῖραν λαχόντες. 
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951, 952. “0 γὸ σγῆο ἀθοκρᾶ γοὺγ Ποῖιβ6 νυἱ {ἢ ἤονγουβ ρτοῦαβο -- οὗ 

γγὸ6.᾽ ΔΠΟΙΠΘΙ ἸΤΟΠΙΟΔ] ΠΆΡΟΣ ΠΚ γᾶς πλοῦτος ἅθονθ. ΟἿ. Οὐ. 1580 

κωκυτοῖς ἐπανθίζειν νόμος | παιᾶνα (“ὙὙ1ΠῚ ΟΥΙῸΒ ἴ0 οΥονῃ ἴπΠ6 ρδθδη, 

στέφειν ὡς ἄνθεσι... Νοίθ ἀρϑῖη [Π6 ΟΧΥΤΠΟΤΟΙ. ΕῸΓ [Π6 φ,δΙιητηΔ 1108] 

ἔοτ πὶ οὗ Θχρυθββίοη Πόσο (νοοαῖνο Ρΐορ.) οἵ. 875 ἔ,, 880 ΤῈ. 

955-960. “ΕἾΠΑΙΠΙΥ Πᾶνο {Π6 ΟὝΓΒΘΒ Ταῖβθα {Π6ῚΣ 5871} γ᾽ οὗ νἱο- 

ἔονν, “ὙΠῸ τᾶοθθ Ῥοίηρ ραῦ ἴο πἀπίνουβαὶ ΗἸρηΐ; [ 8πηα Αἷδβ ΓΟΡΗΥ 

βίδηαβ, [ὙΠ ΠΘΥΘ ἴῃ ἴπΠ6 σαΐθβ {ΠΡ [6]1;  ἀπα Βδΐθ, ποὺ θοΐἢ ἃτο οοη- 

4αοΓρα, τοβίβ αὖ Ἰαβί." ΤΠΘ56 Πηργθϑβῖνθ ΠΠΘΊΆΡΠΟΥΒ ΔΓ οὗ ἃ ρίθοθ νυ τἢ 

{Π6 Ῥογβοῃιοδίίοη οὐ σίδηρος, ὙΠΘΥΘ ᾿ς ἢγβύ ὁσοῦγβ 121 ἢ. ὙΠῸ ΕἸΓΙ65 

Ἰαγο ναρρα ἃ ΔΓ οἵ οχίθυτηϊηδίϊοη ἀραϊηβξί {Π6 σταοθ οὗ Οραΐραβ (οἴ. 

1054), πα {Π6ῚῚ ΗπΠᾺ] βιοοθββ τγὰβ ἀθοϊαθα αὐ {πὸ ϑϑυθῃηῖῃ ραΐθ, ΠΟΙ 

{π6 Ὀτοΐμουβ 611 ἀη4 1οὔξ {Π6 ἔστην οχίϊποῖ. ΤῊ Ραξβαρθ ἰβ ὁπ6 {Π8ϊἴ 

σου] ΠαΤαΪν ΟΟΟῸΓ ἴῃ Δ ΠΥ ΟἴΠΟΙ {Π8η {Π6 Ἰαβύ Ρ]ΔῪ οἵ ἃ {τ]οσυ. 

959. ἐπηλάλαξαν : 566 497. 

959. ἐθείνοντο: 5606 582, ἃΠ4 ἴοΥ [Π6 τηΐϊ4]6 γοΐοο οἵ. ἠναίροντο (811), 

ἐποιράσαντο (Θ07). 

960. ἔληξε δαίμων : δαίμων ῬΘΙΒΟΠΪΗ͂Θ5 ἴῃ {Π6 ναριοθβί ΥΔῪ 411 {Π6 

ΘΟΙΠΪΠΘα οἰθιηθηΐβ οὐ οὐἹπηθ Δ πΠ6 τη ϊβέοσ  πη6 ἴῃ [Π6 ἴβτη)ν ; [Π6 ἔα} 

οχίϊποί, {ΠΘΓΘ 15 8η 66 οὗ [Π6 ρϑηπιβ {Παΐ αἰΐθηαθα 10. Τη {Π6 Αφαπιόπι- 

ποη ΟἸγ δοπηηθβίγα, ἰσθα ησ [Π6 ΤΠ] ΠΓΘῚ οὐ {Π6 Κίηρ ὈΥῪ ΠΟΙ Πᾶπα ἃ ἃ 

αδρα οἵ 5᾽π|ρ16 τϑίσ αίοη, πατηθ8 (1476) τὸν τριπάχυντον δαίμονα γέννης 

(“τὰ6 {πγ]οο- σουρθα ον}}] σϑηΐβ οἵ {Π15 Ποιιβ6 ), 8η4 ἰπ{ϊπηαῖθβ ΠΟΥ 

ΤΟ Π6855 ἴο βϑίι]6 δοσοιηΐβ τ] Πίτη, πα Ἰοὺ Πϊπὶ απἰΐ {[Π6 Ῥ8]8ο6 οὗ 

Ἐπ Αἰτγιάδο, (1511) ἰόντ᾽ [ ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν | τρίβειν θανάτοις 

αὐθένταισιν (“ ἴο νοχ [ ἃποίΠοΓ τᾶοθ τ τ ἀθαῖῃ5 αὖ παηαβ οὗ Κίῃ ). ΤῊΘ 

ἄδιηοπ, Πούγθυοσ, Π8α ποΐ γοϑῦ μη βηθα τ Α ΡΠ ΘΙ ΠΟΠ᾽ 5 ἔατηῖν. 

δ' (994-946 -- 041-900). 

ΕΠ ΞΞἸἸὄὀὺὀὺΕσῸυσῖτι. |- |Ἠ--] .--]7]1.-- ΛΊ 

συυψᾳπτυὰσ τ. ἰ᾿υυυ [που .. Λῇ 

π᾿ π]-.- τὰ].- ΟὔὕἹ] 

Ἃλον. ΕΠ ἶΞὶ ἐὺ ο Ὁ 1:--Ἐ--ΔῚ 
ΕῚ ΣΕ ᾿-. Γχττο!.- “Λ} 

ΠΥ τ Ξ ΓΞ ἀν [-Ξ ἐπ]  ::3.}.- ΛΊῚ 

ΠΕ τ 765 τυ [3 Ἅ}} 

Πα ΠΡ ΎΞ ΞΟ τ Ξ  1-- ΔΙ 

ΡΣ] Ι--. ΒΕ Ἐπ πὴ --- Χἡ 

ΠΝ ||, 9 ὦ}-.ΔΛ|ὶ 

ΠΕ  ῖτ. ||. Ὁ] -- ᾿5,... -[-- Αἱ 

μέλεοι, Δ ΠΕ ΒΓ, 1. 1, 15 Ῥτοποιπορα τυ] ἢ νυ πἾΖθβῖβ. 
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(Ὁ. νυ. 961-1004.) 

ἈΑΝΤΙΟΟΝΕ. ΙΒΜΕΝΕ. ΟἬΟΕΓΒ (πηιμμΐε). 

Τὴ {Ππ|Ὸ αἴτσο βαηρ ὈΡ. {Π6 5ἰβίθυβ ἃ] πο, [πὸ νου β οὐ ΑΠΕΡΌΠΘ ΔΡΡΙΣ 

ἴὸ Ῥοϊγνπΐοθβ, ἴποβθ οὗ Ιβπιθηθ ἴὸ Εἴθοοϊθβ, θὰΐ ἴῃ {ΠῸ τϑέγαιηβ {ΠΟΥ͂ 

πηϊΐο ἐΠποὶσ νοΐϊοθβ. ὙΠΟΙΡ βορασγαΐθ ταὐὔζθυϑ μη 65 ΔΤ ΤΟΒΡΟΠΒΙγΘ ΔΠ6 τηθῖ- 

ΥἴΟΆΠν Θααγα]θπΐ, ΟΥ ΠΘΑΙΪΥ 80. Ι͂Ὼ ὈΣΙΠΡΊΠΡ [0 ΤηΪΠ6, ἃ8 {Π|8 θρῆνος 

ἄο65, {Π6 ἱπαϊν ἀπ} ν ἀπα οοη γαβίθα ΘΧΡΟ ΊΘΠ068 οὗ ΕΐθοΟ]65 πα Ῥο]Υ- 

πίοθβ, ἰῦ Ῥυθρᾶσοβ {πΠ6 ὙὯΥ ἴου π6 βοθπθ {Πδὺ ἔο]]ονβ, ἴθ μῖοἢ {86 

᾿πηροτίδηῦ απθϑβίϊομ οὗ ῬῈΓ8] 15 αἰβροβθα οὗ (1002 ποῦ σφε θήσομεν χθο- 

νός;). Ιῃ τϑβρϑοΐ ἴοὸ ἔοτπι {Π6 οοπο]παϊηρ' Ρρατύ οὗ 1Π6 κόμμος {πᾶΐ 6η68 

{Π6 εγβίαης (1002-- 6 η4) ΘΓ ἃ ΟἸΟΒΘΙ ΤΘΒΘΙΠΌΪΔΠΟ66 ἴο ἴΠ6 Ῥγεβθηΐ Ρ88- 

556 {Π8ῃ Δην τ Π]ηρ᾽ ΟἾξ6 οχίδηϊ. Ἔ 

961. παισθεὶς... κατακτανών : 84 ἰΔΙΉ ΪΟ {ὙἸπιθίου σοῦβθ αν θα 

Ῥούνθθη ἐπ ῬΟΥΒΟῚΒ αὖ {Π6 ῬΥΪΠΟΙ͂Ρ8] οοβασα. ὅ'ῈῸΠ} αἰ Ίβῖ0 η ΟΟΘΟΙΓΒ ἴῃ 

ΑΘΒΟΠ]α5 ΟἿΪῪ ἴῃ ΠΊ6]16 {Υἰ πηθίθυβ, Ὀὰΐὺ τυ [Π6 ΟΥΠΘΥ ἱγαρῖο ροθίβ 4180 

ἴπη ἀβο] αἰ μηθα ν υβθβ. 

974, 975. Απί. 7Ὸ 5ιιοΐι βουυοιυβ ἔδεβο αὐ πεαῦ. ἴβϑιη. 7686 8͵ϑίευβ ἴο 

ἐδιοῖν ὑγοίϊενς. τοίων τοῖθυβ ἴο {π6 ἀθδᾷ, τάδε ἴο {Π6 ΠἸνῖηρ;, ἃ5 ᾿πουργοίθα 

ὈΥ ἴπ6 Τϑβροόπβὸ οἵ ᾿βῃϊθηθ. τάδε 15. β᾽ Π}ΠΑΥ]ν πϑρᾷ ἤεγ8. 1 Τάδε μὲν 

Περσῶν... πιστὰ καλεῖται ({Ππ6 “αὐ {μ],᾿ βαϊα Ὅν [Π6 σου ΡΠ ᾶθιιβ οὗ Βἴῃ)- 

πρ., 901-968. 

ἘΞ ΕἾ 1. 5 ΟΞ ΞΟ σὰ 

Ὁ ΞΘ τ 

συ  -  - ΩΝ 

15)55 τ--. υϊγν  ΟΛΉΙ 

δ ὌΠ, ΡΝ 

Ἔ ῊΘ ΙγΥ]ςΔ], Ορογαῖῖς σμαυδοΐου οὐ αὐθοκ ἰγασθαϊθβ Π88 10 06 ὈΟΓῚΘ ἴῃ μηΪΠα ΔΒ τῦ8 

γτοδα ρϑξββᾶϑεδβ  Κ ἵπαΐὶ ΒΟ ἢ ΤΟ] ονγβ. ὉΠΟΥ͂ ν τ ποῖ τηθδῃΐ ἴο Ὀ6 γεαα. Ὁτιογθα ἴῃ 

ἃ Ῥαββίοπαϊθ γϑοϊταϊτῖνθ, δοοοιηραηῖθα ὈΚ οχργθβεῖν δοίΐοη, πὸ ν᾽ ΡΥΟΌΔΌΙΨ Τογπιθᾶ 8 

ΥΟΥΥ οἰξεοϊῖνα δἸθιηθηὶ ἴῃ {π6 δοῖπιδ] γοργθβθπίαιϊϊοη οὗ [Π6 ἰγασθάν. ὙΥ6 πηδᾶν ἸΟΘΟΚ 

ΟἹ ἴΐ 88 ἴπ6 οπἱν δχίδπί ξρθοϊτηθη οὗ {π6 Εἰπᾶ οὐ τι! ησ τ ΒΟ ἢ τγὰβ ὁμαγδοίουι βίο οὗ 

Ἐβίθσπ ὈΌΓΙ815, Πα τ ΒΙΟ ἢ τνὰβ ΒΊΟΥ Ραββίηρ αὐγᾶν ἴῃ ΟὙΘΘοΘ ὉΠῸΘΥ ἴΠ6 ἱπΠῆπθποθ 

οἵ ἃ ΒΙΡΉΘΥ οα]ταγτο. ΤῊ ἔθο!ηρ {πὲ ἔπ Υ6 τγᾶβ βουηθίϊπρ' θαΥθατῖς ἴῃ ἴῃ 686 οαϊιγαγᾶ 

αἴβρίανβ οὗ συϊθῦ, βΒῃουνθα {{856}} 116 ἴῃ 1Π6 Ἰθρ᾽βιδίϊοι οὗ βο]οπ, ἃπα ἴπ6 δ]Ἰοα ΘΠΟ8 οὗ 

ῬΘΥΊΟΪ6Β. -- ΡΙΙΠΜΡΤΕΕ. 
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5617 ἀπα ἢἷβ θαπ4). [πῃ ΟἿΓ Ρᾶββαρο ἀχέων οὗ ΘΟἾΓ56 Ῥγουθηΐβ {Π6 ΔΡ}]1- 
οαίίομ οὗ τάδε ἔτοιῃ ὈθΙπρ ΠΟΥ ῬΟΥΒΟΠμα]. ΕῸΓ ἴΠ6 ῬΓΟΠΟῚΠ 866 4150 

6051. 

975-977 (-Ξ- 987-989). ἘΧΑΠΙΡΙ65 οὗ {Π6 τεγγαΐπ ΟΟΟῸΓΣ ἴῃ τηοβί οὗ {16 

ῬΙαγ5 οὗ Αθβοθγν!αξ; ΟΥΘΠΘΥ Ῥσορουτοπδίθὶν {Π8Πη 1ἴη ΞΟΡΠΟΟΙ]65 ἀπα 

ἙΠΣΊΡΙαΕ65. --- πότνια δ᾽ Οἰδίπου σκιά, [ μέλαιν᾽ Ἔἰρινύς : [πΠ6 Ετίην5 οὗ 

Οδαϊραβ 15 πιδαᾶθ ἸἀΘ πη 1041 τ ἢ ΗΪβ 5866: ὙΠ {185 τηᾶν 6 οομρατράᾶ 

ἔμ6 σῃοβξὶ οἵ ΟἸ γνἱδθιηποβίτα ἴῃ {πΠ6 Εἰ πηιεπίε8, σα κῖηρ ἴΠ6 ΕἼσΙ65 ἴὸ 

{ΠΕΡῚ σπτοσκ. ὙΠῸ Ετίπνοβ, ἔστ ΠΘΥΤΊΟΤΘ, ἅτ Ὀὰΐ {Π6 1ηβίστηθηΐβ οὗ 

Μοῖρα, ἅττα ἰπ οἴϊθος Ἑαίθ 1561. Οἱ. νυ. 515 ΧΟ. τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν 
οἱακοστρόφος ; ἰ ΠΡ. Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες. --- ΕῸΓ πότνια 

566 881. 

ΘΥ7. Απ ἰδιηθῖςο τὶ πηθῖου. ---- ἡ μεγασθενής τις εἶ: οἵ. ΤΌ ᾿Αρά τ᾽ Ἐρινὺς 
πατρὺς ἡ μεγασθενής. --- τὶς 4145 ἴογοΘ ὈΥ ᾿ΐβ ὙΘΥῪ ὙἈΡΊΊΘΠΘ655 (“8 τρητν 

9Π6 ἃτέ ἐποι᾽}), οἷ. ᾽ν. 696 φόβου πλέα τις εἶ. 

979. φυγάς : Π'5 6Χ1]6 ἴῃ ῬΕΙΟΡΟΠΠΘ6Β.5, 566 658, 

980. οὐδ ἵκετο: Εἴθοο!θβ ΠΆΤΉΘΙΥ, αἔτον Βα Πν]ηρ᾽ ἔουτἢ ἀραϊηβί Ῥο]Υ- 

Πΐο68. 

981. σωθείς : 1.6. ἔτοπι ΘχΙ]ο. 
985. Οἵ. 849. 

στρ. (966--917 -- 918-989). 

πα}... }} 

ἘΞ} τ} [5 ΡῈ 
ΕἸ ΡΞ ΛΙ 

σον [-.Ξ [Ξο 5 τ ὴὐοῦὦὋἢ 

ὃ τ} τὔὃΡςἪῪς 1 Ξ τ ῦ3}} Δ 

πωωϊπτωυωυ! 

πωυ [-τ-ωῦΐϑἹ 

Ὁ -- ΛΔ !} 

10 πέος; 1 ς, Ξ- τ ΓΞ ΛΔ ἢ! 

ΕΞ 1: ΔῈ 

ΠΡ ς ἘΞ Ίζυσ!. ἊΑἽ! 

πο} τς 7} τ. ἍΙΙ 

ΠΟ ν - τ} τοῦ - ὦ}].- Δ} 

Ξοιηθ ναυϊβδίϊοπβ ἅγα ποῖ ββονγη 'ἰπ ἔπ Ξοἢ 6 ΠΊ6, 845 ὝΒΕΥΘ ἃ ον οἸΐο ἀαςοίν] οοτ- 

ΤΟΕΡΟΠΘΕ ἰο ἃ ἰγόοῆθα. --- ἀχέων ἰπ 1. 10 15 ΡῬΡΥΟποιπορα τυ ἢ βυπἰΖοβὶβ. 
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990. νὶν: τὴν Μοῖραν, ὅσον δύναται. --- διαπερῶν, ογοδδίπῃ ἐΐα δογάετ, 
ἴτσομῃ {Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΘ. 

999. δορός [1π|115 ἀντηρέτας : “ΔΠ ΔΟΥΘΙΒΑΓΙΥ Οἱ νγΑΓ,᾿ ὙγΑΥ ΚῸ δαᾶνο- 

ΒΆΤΥ. ΕῸΓ [Π6 Ἰαίζο" ψοσα 566 289, ἃπα οἡ 885 (ἐρέσσειν). ---τῴδε : 1.6. 

οὗ ΕἴθοοΙθ8. 

997. τὸ πρόσω γε: ““ὈθίοΓΘ 41] ΟἰΠουβ5." 

1001. δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ: “ὈΥ 8 6Υ]] 5Βρ γὶΐ ἴῃ σαΐῃ ρἢπηροᾶ. ΟἿ, 
ΟἸι. 806 δαιμονᾷ δόμος κακοῖς. Επγν. ᾿λοοη. 888 ({ΠπΠ6 βοηβ οὗ Οβαϊριβ) 

ὡς δαιμονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν. ΕῸΣ ἄτα, οη 515; 566 001, 087, 950 

1002. χθονός : Ραγἐ{|γ6 σϑηϊνθ ἀθρθ πα Πρ' Οἢ ποῦ. 

1004. πατρὶ πάρευνον (ῤεδί(6 {6 ψαίλεν ἰαϊα1) 15 [Π8 ΤΘΒΡΟΠΒΘ ἴο τιμιά 
τατον (914 τάφων πατρῴων λαχαί). ΤΠΘ56 ΟΓΩ5 ῬΥΘΡΆΤΘ ἔῸΣ [Π6 ΘηΒΈΪ ΠΕ 

ΘΟΠΗΪϊοῦ νυ ἢ 1Π6 Δα ΠΟΥ ν οἵ [Π6 βίαίθ, 4η64 {Π6 Ῥοθίϊε ἀββϑυίοη οὐ {Π9 

6618] ΟἸαἰπη5 οὗ [πΠ6 ἀθαᾷ Ὀγοίμοτβ. 

(Ὁ. νν. 1005-1053.) 

ΗΈΒΑΙΡ. ΑΝΤΙΘΟΝΕ. [Ι5ΜΕΝῈ (πιμίε). ΟΗΟΕΤΒ (πιμ6). 

1005. δοκοῦντα καὶ δόξαντα: “{Π6 ἡπαρτηθηΐ 4 η4 ἀθογθα, “" ἴπ6 ψ}}} 

Δῃα Ρ]θαβασθ᾽ οὗ [Π6 βοπαίθ. ὙΠῸ ἀΟ.θ]ηρ᾽ 15. ΤΟΥ ΘΙΠΡΠ 8515 ({Π6 ἃγ- 

τϑηρσθιηθηΐ {παὺ οὐ διρποην, ποῦ οὗ Ἰορίοαὶ Ξθᾷῦθησο δοσοταϊηρ ἴο 

ἰ6η565). ΟἿ. Τρ. Μ͵|ία. 101 τοιαῦτα παθὼν καὶ πάσχων. ΡΙ]αΐ. 7 λεαεί. 

ἔπ., 990--Ἰ004. 

ϑλξυσσνι ἡ ΡΈΕΙ ΠῚ ΓΞ ΑΘ κπτ νθ. 

πο Φοξοῦι ἘΞ ΚΕΦ ΘΝ (ΜῈ Δ} 

Ἔξ πο λα] Ξ- τιν τ ΘΛ 

Ὅν ἘΞ ς ἈΠ) Πρ 7 Ξ ἘΠ ὙΠ 

δ ῦ  -ὙΛΊ 

τ κ - ΑἹ 

ΠΣ Λ:}} 

τα [32 ὙΥΧ 

-ου πω! 

10 -ουουϊτωυ! 

ΨΙ ἘΞ Ξε πὰς ΣΠΗΙ 

σεῦ: 559 - ἘΞ τ] ΡΕΞκ ΕΞ 

Ξ {ἰ. ΞΟ ἢ ὟΝ 

: ἘΠ ΞΞ ΟΞ Σ᾿ 
15 τὺ 1-- τ: Ξε {Ξ ἀκ ΕΗ 

ψφε }  Ἐ- 1 ΞΟ ὑπ ΤῊΣ 
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172 Β τὸ κοινῇ δόξαν τοῦτο γίγνεται ἀληθὲς τότε ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἂν δοκῇ 

χρόνον. ὅθ θεῖον ἔδοξε (1008), δοκεῖ (1020). ΤῊΘ ῬΏΓαβα 15 ἔασι Π 6 Ὁ 

δα ρμδεῖς ὈΥ 115 Ροβι το δ {Π6 ποϑᾷ, [Π6 ποτὰ δοκεῖν 1156} ἀθηοΐθβ 1ῃ6 

ΘΧΟΤΟΙ͂ΒΟ οὗ δυο γασν Δα Ποῦ ἵν, ἀπ [Π6 ΠΟΓΔΙα᾽Β ΔΌΓΟΡΙ ΤΠΔΠΠΘΙ 18 

Βυϊτοα ἴο ἐπ6 παΐατο οἵ [Πη6 ἄθογθθ πο ἢ ἢ6 Πὰ5 ἴο Ῥγομπη! σαΐθ. 

1006. δήμου προβούλοις, μι τε εοιιπδείϊονς ; Καδμείων προστάταις ὈΘΙΟΥΥ 

(1026). Ιῃ ϑορμοο οβ᾽ Απέϊφοπε, ἴῃ 6. ΠΟΌΪ6 ἄγατηα οὗ ὙΠ] 0 [Π15 σοοη- 

οἰ παϊηρσ Ξοθπθ οἵ Αθβοιν 5᾽ {ΓΠΟΡῪ ἴογιηβ {ἴΠ6 πΌΟΙΘα5, [Π6 Δ ΠΟΥ 

{πῶῖξ ἰββθβ {π6 οαϊοὺὶ ἰβ νϑβίθα ἴῃ δη ἱπαϊνι πα], Οσθοῦ Ὀσγοῖῃοῦ οὗ 

“Ϊοσαβία. 

1007. τόνδε: {π6 ἀθίοῖο ῬγοπΟῸ 15 564 τ] στοαΐῖ ἔγθθάομ ἴῃ [ἢ}15 

Ῥάββαρο (1019, 1015, 1017, 1018, 1020), ΔΡΡΙΙΘ ποῦν ἴο ὁη6 δηᾶ {π6η ἴο 

πα οἴμον οἵ {πΠ6 ἔτγο Ὀσοίμουξ, ἃ5 [Π6 Πουδ]α βία παβ Ὀγ {πϑὶτ ὈοαΪθ5 δπᾶ 

ΘΙΏΡΠα51Ζθ5 τἹ Ηἷβ σοβίασοβ {Π6 αἰβιποίίοη {παΐ πηὰξί Ὀ6 ἄγαντῃ θ6- 

ὕγθθη {ἘΠ 6Π|. -- ἐπ᾿ εὐνοίᾳ χθονός, 707 λἰξ σοοαιριϊ ἐοισαταῖ5 {πε ἰαπά. 

1008. γῆς φίλαις κακασκαφαῖς: “π 1 σγθ]οότηθ βασίη]ν Βορυϊζατο; 

ταῦ ἔοσυ ὑυῖοἢ οΥΟΥΎ ΟΥΘΘΚ ρῥγανθα πηοβὲ βαυηθβίν ἴῃ Ὠΐβ ἀνὶηρ ΒΟΏΓ, 

δ ηα [Π6 1055 οἵ τυ βίο μ6 ἀδθργθοαϊθα 845 1Π6 νυοτξί οὗ θυ!]β. 

1009. στέγων, τερείϊϊΐηφ ; 566 316, 234. ---- θάνατον εἵλετ᾽ ἐν πόλει, εὐοξε 

α ἀεαίῃ αἱ κοπιε. --- ἐν πόλει (1π ΤΉΘΡΘ5, ἴῃ {Π6 ΤΉΘΌΔΠ Δττην) ἰβ ἴο Ροϊηΐ 

[Π6 οοπίγαβτ υυἱ ἢ ῬΡΟΪ πῖοθβ, {πΠ6 οὐΐοαξί ἀπα ᾿πυδ66γ. 

1010. ἱερῶν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὦν: “ῬυΓΟ 845 Τορατβ ΠΪβ ΘΟἸ ΤΥ 5 

ΒοΙν ἐπίηρβ. Ηδθγο ἀραίη {Π6 δχρυθββίοῃμβ ἃτ6 ἀπ ἴο {πὸ 1πουρηῖΐ οὗ 

ῬοΟΙν πίσθθξ᾽ ορροβίίθ θθμαυΐου, Ξε6 ὈϑΙον (1017) ἄγος... κεκτήσεται ἰ θεῶν 

πατρῴων. ΟἿ. ὅ80θ. ὙΠ6 σοηϊίνο ἰ5 οὈ]θοΐίνο, ὅσιος τη  γἱπρ ἃ ΠΟΏΠ, 

“πιτποὺΐ εἶπ ἀσαϊηκί᾽ ΤΠ 61]. 

1011. οὕπερ, ἐΐλεγε τρλετε, εἰο. Τυτίδθαβ 55. 10 τεθνάμεναι γὰρ καλὸν 
ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα | ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν περὶ ἣ πατρίδι μαρνάμενον. 

1012. μέν: τοξυϊηρίϊνε οὗ μέν ἀθονο (1007). 

1013. τούτου: {Πὶ5 ῬΤΟΠΟῸΠ ἴῸΓ ΟἸΘΆΓΠΘΞβ, Ὀθοδιιβθ {Π6 ἀοίοίϊο ὅδε 15 

ΠΟῪ ἰγϑηβίθτυτθα ἴο {Π6 οἴ ΠΟῚ ῬΘΥΞΟΗ. 

1016. εἰ μή, κτὰ : “Ππδα ποῖ Ξοηθ ΠΙσΉΘΙ ῬΟΎΘΙ τς Πβίοοα, εἴς. ἃ 

σοπαϊ το σοπίγαγν ἴο ἔδεϊ, [Π6 σοποϊ αβίοη Ὀοίησ ἱτηρ] θα 1Ππουρσἢ ποῖ 

ξουτηδ}ν Θχρτοξβρα ἴῃ [Π6 Πἴπ6 ἅθουθ, “ἴπ6 στουἹα θ6 ἀοθναξίαϊζοσ, εἴο. 

1017, 1018. ἄγος.. κεκτήσεται, ελαϊΐ ἀανε σαϊπεαί ἐκε εἴιγβε ὁ ροΐζι- 

ἐΐοη, “88.8}} τοβὲ Ὁπᾶθν ἃ Ὀ8η.᾿ --- θεῶν : [Π6 σρηϊίνε ΠΚ ἱερῶν Ρουθ 

(1010), ἄγος ποτα ἀθηοίίπηρ {πΠ6 σθβαϊξ οὗ ᾿ποχρίδ]6 υἱοϊαἰΐοη οὗ αἰνὶπθ 

(παίαγα}) τὶ ρσηΐ. 

1019. Οἱ. 589. -- ἥρει : 1Π6 ᾿τπηροτῖθοΐ οὗ αἰτετηρίθα δοϊΐοη. 

1020. ὙΠΟΓΘ 15 θη ρ ἢ Α515 ἰῃ {Π6 ἀβυπαρίοῃ (το πρίν) ; 8150 ἴῃ {Π6 

ΡῬοβιτοπ οὗ οὕτω, 4πῈ {Π15 Ξῃου]α 6 ρῬσγεξουυθα ἴπ ἰγϑηβ᾽αίίοπ Δ ΠΟΌΡΉ 

ἴπθ νγογὰ στατητηδίϊοα "Πν τηοαϊῆρθξ λαβεῖν. 
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1020, 1021. ὑπ᾽ οἰωνῶν... ταφέντ᾽ ἀτίμως: [Π6 Δάνοῦ ἰ5 ἀπὸ ἴο ἴπ6 
ἸΤΟΠΪ68] 56 η56 οὗ ταφέν γα ἴῃ [6 Θοπποχίοη. (Ἐ. ϑόρῃ. ΕἸ. 1488 (ἰοὺ τῃ6 

ἀρδα Αδρίβίητβ Ὀ6 Τσονγη ἴο {Π6 ἀορβ πᾶ ὈΪΓαΞ) πρόθες [ ταφεῦσιν ὧν 

τόνδ᾽ εἰκός ἐστι τυγχάνειν. 

1022-1024. “Απα οὖ {Π6 φηϊομηθίηνσ πποΥΚ οὗ παπᾶ αἰἱοπα Ἠΐπ ποῖ, 

ΠΟΙ 4ο γα Βίτη σθνθσθποθ, οἷο. Τὴ ᾿πβηϊτῖνοθβ (411 ἢ αἰ τοπί βαὺ- 

7665) ἀθρϑπα οὗ σοῦγβο ΠΡΟῚ δοκεῖ. 

1022. τυμβοχόα: {π6 Δα]δοῖν 6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΚ ἴο {Π6 νεγῸ τυμβοχοεῖν. 

Ηαΐ. Τ, 1117 (ἔππθ γα] ΠΟΠΟΙΒ οὗ ἃ Ῥοσβίδῃ οἵ ὑδῃκ) ἐτυμβοχόεε δὲ πᾶσα ἣ 

στρατιή. 

1029. ὀξυμόλποις : 566 ὁη λιγαίνειν (819). 

1024. ἐκφορᾶς : Ξε6 Η. Τὅ9 ο 6πη4, ἃ. 180 κ. 1. “Ὑγημοῦῖ ἐπ πηθϑᾶ 
οὗ ῬυγΙα] γν Πἰβ ἔσθ παβ." 

1026. τῴδε Καδμείων τέλει, {λὶ5 (ἰαἀπιεαπ σονεγηπιεπί. τέλος ἴῃ ἃ 

ΟΟἸ]Θοῦγ 6 56η856, ἃ8 τὰ τέλη τΘρΊ Δ ]ν ΤΘ8 5 “ΟΠ ΟΘΘβ, “Δ ΠΟΥ  165.᾽ 

ΒΙΠΉΠ]Π ΤΥ ἄχ. 855 (1993) ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿Αργείων τόδε ((01160- 

ἰἴνοὶν ἔογ πρέσβεις, πρεσβύτεροι). 

1026. Απάα [15αῃ ἰο γοιιν (γέ) Οααπιεαπ σου εΕΥΉΟΥΒ. 

1028, 1029. κἀνὰ κίνδυνον βαλῶ ({π|6515) [ θρηνοῦσα: “πᾷ 1 “} 

ἴδ Κα {πΠ6 μαζατσα οὐ τηουτηΐηρ, οἴο. ἀναβάλλειν κίνδυνον ἮΘΓΙΘ, ΠΚ6 ἄναρ- 

ρίπτειν κ. ΘΙΒΘΎΤΠΘΓΙΘ, 15 ἃ ΤηθίαρῃοΥ ἔτγομι [Πσονῖηρ αἴσθ. ΟἿ. σὰ ἘΠ 656 

ἴνο 1ἰπ65 ἐσ. 1541 τίς ὁ θάψων νιν; τίς ὃ θρηνήσων; 

1029-1091. οὐδ᾽ αἰσχύνομαι, κτλ, ποῦ απὶ 1 ἀξπαπιεα ἰο εχεγοῖβε {ἤει 

αἰξοδεάιεπέ ππτιϊίπεβς ἰοισαταὶ ἐδιε βίαίε. τοὶ τς ἐλ ἐϊε ὁ δοπιπιοπ ρατεπί- 

αφε, εἴο. ΟΥ. ϑορῃ. “Ἵπέ. 810 ἔ. Οτσθοη. σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ 

φρονεῖς; (“αὐτὶ ποΐ ΔΒῃδιηθα ἴο αἰββθηΐ ἔγοῃι {Π6 ΘΟ ΠΟ Μ011] 1.) [ Αἡ- 

Εἰροπθ. οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν. 

1080. ἔχουσα... ἀναρχίαν : 1.6. ἀπειθοῦσα, ἀνομοῦσα. ἔχειν ζοττηΐησ ἃ 

ῬΟΙΙΡΉΓαβῖβ τ] ἃ ϑμὐβέαπέϊνε ἴῃ ἃ πὶ ον 6 56 Π56 ἰβ ΟΡ ΓΑ ΓΙ ΥΘΙΥ ΤΆΓΘ, 

οὗ. ὅορΡῇ. 4. 840 τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν (παρεῖναι) ; 

1031. Οἷ. }η. 89 τὸ συγγενές τοι δεινόν. ΜΟΓΙΟ ἴο 6 ἀγοδαθᾶ, 58 γ8 

Απέρομο, 15 Δη οἴθποθ ἀρσαϊηϑί [Π6 ο]41πὶ5 οὗ Κἰπβηϊρ ΤΠ8η 1Π6 νἱο δ οι 

Οὗ ΔΠγΥ Οἶγ]] ΟΥΑΙ ΠΆ ΠΟΘ. 

1032. ἀπό ὈοΪοηρβ ἴο θοΐῃ ποῦμε, οὗ. 800. 

1033, 1034. θέλουσ᾽ ἄκοντι... θανόντι ζῶσα : {π656 Τγοαποπί τηθίοτοδὶ 

ἀουθ]ησ5 ἔῸΥ ΘΙ ΡΠ ἃ515, συ ἢ [Π6 δητςΠθίϊο σου 8 Ρ]δορα ἴῃ Ταχίδροβι- 

(ἴοι, 85 {πὸ ἐγαρὶο βίν]θ 18 50 ῬΙΌΠΘ ἴο Ρ]866 {Π6Πη, πηιβῦ ποῖ 6 Ῥγθββϑᾶ 

ΠΙΘτΆ ΠΥ ἴο πα ἃ βρϑθοΐδὶ ροϊπῇ ἴῃ θδο βϑρᾶγαΐθ θχρσθββίοῃ. “80 {πΠ6η, 

ΤΩΥ͂ 500], τηοϑβῦ Πρ ΒΠΆΤΘ 8Π ἘΠΎΠΠ Πρ ὈτΟΙ ΘΙ Β 1115, {πὸ Τἰνὶπρ τ ἢ 

16 ἀρδᾷᾶ, ἴῃ βἰβίου! ν τοσαγα. 
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1034. ψυχή : {ππ|5 ἴῃ Ἀαἀαγθββίπρ' ΟΠ6᾽8 561} 4150 καρδία, θυμέ ἴῃ 411} {Π6 

Ῥοοίβ ἔγομι Ἠοιποῦ ἄον, ἃ5 νυ 18 (Οἀγββθὰβ ἴο ὨΪπΙ56}7) τέτλαθι δή, 

κραδίη. ---συγγόνῳ φρενί: δΔααρίρα ἴο δεινόν, κτλ. ον. 

1036. μὴ δοκησάτω τινί: ἃ ΞοΙηθν αὶ ΘΧοθρίϊο ἃ] ΘΟμβί γα 10, 566 
Η. 8140, α. 2854 ν. ΒοΙον τορι] Υ]Ὺ μηδέ τῳ δόξῃ (1040). ΤῊΘ Θχρτρβ- 

ΒΙΟΠΒ ΓΘ ἃ τϑίουσί ἼΡΟῚ {Π6 ἔγθαιθπί δοκεῖν Πα δόξαι οἵ {πὸ ποτα] (οἴ. 

65Ρ. 1096 ἀπᾷ 1020), δἰ ποὰρ ποῖ ἴῃ Θχδοῖν [Π6 ΞΔ ΠῚ6 56η86 οἵ (Π6 

νοχά. 

1057, 1098. τάφον 15 σοπουῖο, κατασκαφας Ξροοϊῆο, 5θο 1008. “ΒΓΑ 

ἈΠΑ͂ ΠΊ68Π8 οὗ ᾿ἰπίθυτηθηΐ ὙὙ1}} 1 τ γ 5611 σοη Γν 6 ΤΌΣ ΠΪπη,᾽ οἵο. 

1039. φέρουσα : αἴΐοτ᾽ κατασκαφάς πὸ ἀΘἢπϊ᾽ΐθ οὈ͵]θοῖ ἰ5 πθϑᾶθρᾷ. Αη- 

ΕἰΡῸΠ6 σου] ποῖ οὗ Θοῦγϑο αἷρ ἃ στᾶνθ, θπΐ ΤΊΘΓΘΙΥ ἴο ΘΟΥ̓ΘΡ 1Π6 ΘΟΟΥ̓ῬΒ56 

ὙἹΠ 4 {116 φασί βα 5 ῆθα {Π6 ἀθπηα πα5 οὗ μον ἃπα ἈΡΞΟΙ να {ΠῸ 5η8 66 

οὗ ἐπ6 ἀθοθαβθᾶ. [ἢ {ΠῸ Ῥ]ᾺῪ οἵ ϑόρῇοο 5 {Π6 στα βού ἴὸ ναῖον [Π6 

Ῥοαᾶν οἵ ῬοΟΙνηΐοο5 τθρογίβ {παΐ Ὁ ΠδΔα {Π|15 ῬΘΘ ΠῚ ΘΟΠΟΘΑ]Θα ἔγοιη Ὑ]θυν, 

«Απὲ. 256 λεπτὴ δ᾽, ἄγος φεύγοντος ὥς, ἐπὴν κόνις (΄ ἃ5 ἔτοπ) {πΠ6 παπᾶ οἵ 

90Π6 {πδΐ 5Βῃ πππρα ἃ οὐτβο᾽). 866 οσ. θα. 1,328, 6 πᾶ. -- βυσσίνου : ἔεγ5. 

195 (1π στὶθῦ {πΠ6 Ῥουβίδ ἢ ΟΠ Θ ἢ 5Π8}] Το πα {Π6]} Αγ Π]Θη 18) βυσσίνοις δ᾽ 

ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς. 

1040. καὶ αὐτή: ΘπηρΠαίϊο τοροίϊτοη οὗ αὐτὴ ἐγώ 8Ὀονο. --- πάλιν, ἰο 

{δια εοπίγανη, οἰιεγιυῖςε. ΟἿ. ὅόορῃ. δἰ. 1046 καὶ τοῦτ᾽ ἀληθές, οὐδὲ βουλεύ- 

σει πάλιν; 

1041. “Μροδηβ οὗ Θχϑουίοῃ 5Π4}1 αἰΐθηα {ΠῸ ν011],᾿ 1.6. ἃ8 ΒΌΓΟΙν ἃ5 1 

ἃ πο αἰτγαϊα τὸ ἀο {πΠῸ {Πϊηρ, 50 ΒΈΓΟΙν Ὑ{1Π1 ἢπα ἃ ἂν ἴο Ἃὁ Ἰ{. --- 

μηχανή: δααρίοα ἴο μηχανήσομαι ἉΌονΘ. 

1042. ἘῸΓ {Π6 ὕνγο δοουβαίϊγοβ αἴΐου βιάζεσθαι, ΞοΘΩ Η. 725, α. 1589 

ν. 4. 

1043. ἐμοί ΔΠΒυγΟΥΒ ἴο πόλιν ἅθονθ, 8η4 {κθὸ 1{ 15 ϑιῃ ρ ΠΑ 10 8}}ν Ρ]δοθϑᾶ. 

1044. Α πκ6 βοπίϊμπηθπί ἔν. 95 ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ: 

ὙΠῸ ΠΟΙ ἃ ρον ὺ | θαΐ ΠΟ]Ρ σαϊΠΘα 15 ΘΥΘΓ βίθσῃ οἵ πηοοᾶ." Ηδθτο 

ΕΠ6 ἨΘΓΆ]α 15 υγᾶυπῖηρ Απτροπο {πα΄ ΡγΓθβθηΐ οἰ ΓΟ βία ΠΟΘΒ ΔΙῸ ΠηΐαγοΥ- 

ΔΌΪΘ ἴο οἴθπαρυβ ἀραϊηβί (Π6 Ἰανν. 

1045. τράχυνε : “ΤΠΔ ΚΘ ἰΐ βἴθτῃ ἃ5 γοῖι Ρ]θαβο, “βίθτγῃ θὲ ἴξ θεῈ.᾿ ΤῊΘ 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΤΟΞ] 15 ἔσοτῃ {Π6 ΤΡ. ]56 ἴοὸ Ραΐ {Π6 5816 σοστα ἢγξί ἴῃ 1ῃ6 

ἈΠΒΎΓΘΙ ΟΥ Τοίοτί. ὙΠ 1 την Ὀ6 ΘοΟΙηρΡα͵Ιρα κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ (480). 

1047, 1048. Απίροπο. Α,5 ἐπίπηρβ ἅ16 ποῖν, πῃ τεφαταὶ ἐο ἤΐηι ἔλεγε ας 

ποὲ δεεῃ απ ἐπεὶ ὁ ποθοῦν ὃῃ ἰΐδε σοά58. Ἡδρτα]ὶαᾶ. ᾿ο, ποὲ εἰ ἢε ἀαςξδαϊεα ἐιὶς 

ἰαπα κοΐ μεν. Τῇ [Π|6 Ἰητουρσγθίατ ἢ Ῥρσοροξθα ἀθονθ 5 τὶρη, {πΠ6 ΠΟΙΆ] 

(45 οὔἵζθῃ οσοιγβ ἴπ {π6 5. ] ποτ να) ΟΠοοβοβ ἴο 8 Κ {Π6 σογτὰβ οὗ 

ἈΠΕΡΌΠΘ ᾿'π ἃ 56 η856 βοιηθνῃδί αἰ οσθηΐ ἔτοτη {πᾶ ᾿πίθπαθα ὈγῪ ΠΕΓ. 
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ΑΠΓΡΌΠΘ ΠΊΘ8ΔΠη5 {πα΄ ῬΟΙΨΠΏΪΟΘΒ Π85 ποῖ θ66 ΠῚ ΠΟΠΟΓΙΘΩ ἴο {Π6 οπᾶ γοϑἕ (88 

το σίοη ΤΘα ΓΘ --- Ὑ Παῖθνοσ {Π6 βίαϊθ πηὰν ΟΓΑΘΓ), ἴο ὙΠ] ἢ {Π6 Πογα]α 

τοίοσίβ Ὀγν δατηϊτπρ {πᾶ ἴη6 τορασὰ οὗ Ηθανθῃ δα ποῦ Ὀθθὴ 81} Οὐδ ὺα 

τ ἢ Πΐτη (δια- ἀπα {ΠῸ ρΡοσῖ. ἴ6η56), ῬΡΟΓΙΠΆΡ5, θοΐοσθ Π6 αἰΐδοκρα ΤΉΘΌΘ5, 

θαΐ {Π6 Θπα οὗ 10 Πᾶ5 ΘΟΠ6 ΠΟΥ͂. ὶ 

1047. τὰ τοῦδε: 5] 6οῦ οἵ [Π6 γσϑῦῦ. ϑ΄0ΟΠἢ ῬουΡηταβοβ ἢ ἐπ 6 

ΠΟΙΟΥ͂ ΔΓ 1016 σῖνϑ ῬΓΟΤΆΪΠΘΠΟΘ ἴο {Π6 ΟΠ γδοίθσιβίϊς Πα σοπογα] δἰίσὶ- 

Ῥαΐοβ οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ οὐ 1ῃϊηρ ΟΥ̓ΘΕ ἴΠ6 ᾿παϊνπ8] πα οοπογοῖθ. 866 

Η. 1530 Ὁ, Ἰαβὲ ρατί. : 

1048. Νοίεδ πρίν νῖ 1} ἰπῇ. αὐΐου ἃ ποραίϊγϑ, δπα βθεὸ ΑΜΈ. 106 ν. 2. 

1049, 1050. ΤὴΘ που] δαμπηϊῖβ {Πη6 τἱσηΐ οἵ τοϑίδ]ϊατίοη, θαΐ 6 πῖθβ 

τπδΐ 411 ΤΉΘΡΘ5 5ῃου ]α παν 5 ογθα ἴον [Π6 σ Οηρ ἀ0Π6 ὈΥ ΟΠ6 Τη8Π 

Εΐθοοϊθβ. Τὴ ουθη Ὀαίαπορ οὗ τὶρηῦ δηα στοηρ Ὀοΐνθθη τΠ6 ἔνο 

Ὀτοίμουβ, 85 Πἰνὶπσ ἀπίαροηϊβίβ, 15 ΠΟΓΘ ὈΓΙΘΗ͂ν Ὀτουρ ἴο σίου. 

1051. “51 15 1π6 Ἰαβύὺ οἵ σοᾶβ ἴο δπα αϊβρυΐοβ." Α Ῥχουθγθῖαὶ 

Θχαργοββίοη. [Ἃἢ Δ ΠΟΙΠΕΥῚ ἴοστη ἔρις ἔριν τίκτουσα προμνᾶται λόγον. 

1051, 1062. Τῃτουσαρτίοη οὗ ἴΠ6 Ξυτηπηθίσυ οὗ {Π6 βίο ποτηγίηῖα (8 

αἸβτῖο ἢ ΔΙΠΟΠΡ 5ΙΠ 916 γ6Γ565) ἔγθα θητν ἱπαϊοαΐθβ ἃ. σἤδηρθ ἴῃ {Π6 58Ὁ- 

7θοΐ οὗ ἀἸΞουββίοη, ΟΥ 85 Πϑσθ ἴΠ6 βρϑϑᾶν ἰϑυπηϊηδίϊοη οὗ {π6 ἀἰδίορσιιθ. ἃ 

ΑἸ οσοπῦ νὰν οὗ ϑπαϊηρσ ἃ αἰβραΐθ ννὰβ ποίθα οἡ 200. 

ΤΠ ποτα] σοθβ οί. ᾿ 

(Ε. νν. 1054-Ἐπ4.) 

ΟΗΟΕσΒ. ΑΝΤΙΘΟΧῈ (πιμέε). ἸΒΜΈΝΕ (πιμξε). 

1054-1065. ΤῊ σΟΥΥΡΙ ΘΒ ἴῃ ὕπο ΔΠΑΡΑΘΒΙΪΟ βυβίθπΠηβ σΊγο5 νοῖοθ 

το {πΠ6 Ρουριοχὶν ἃπα {πΠ6 Ηποίαδίομ οὐ βθηςπηθπῦ {Παΐ οσοαρίθβ ἐΠ6 

σΠοτσαβ Ὀοέοτγο 1 ἤπα}}ν αἰν 68. 

1064. μεγάλαυχοι, λιφλ-υατιπίϊπο. ΟἿ, ὑπέραυχα (483). Ηδτο οὗ {Π6 

Επτίθβ ἴῃ {πρὶν {τ πηρΡῃ, οὗ. 959--958. 

106. Κῆρες Ἔϊρινύες : {Π6 ΤΟΓΠΊΘΥ ἰΒ [Π6 σΌΠΟΤΪΟ ἴθυτη, οἷ. ᾿Αρὰ Ἔρι- 

νύς (10). “ΕἼΓ165, τη] βίου οὗ ἀθαίῃ. Τῇ] Κῆρες θανάτοιο οὗ ἨΟΙΠΊΘΓ 

ΔΤΘ [Π6 ῬΘΥξΞοη ἔθα ἔοττηβ οὗ νἱο]θηΐ ἀθϑίῃ. --- αἵτε: 566 140, 753. 

1057. τί πάθω; 8:66 Η. 866, 8, Βροοπα Ραγάσταρη. ΤῊδ δοσαπηι]α- 

τίοη Οὗ ὑγογ 8 ΘΓ ἴ8 ἴο ΘΧΡΥ͂Θ55 ΒίγΟηΡῚν {Π6 βἰησὶθ ἐπουρηΐ οὗ αὐεν 

ῬοΥΡΙ οχῖῖν, 45 Εαγ. Ἅἰς. 8635 ποῖ βῶ; πᾶ στῶ; τί λέγω; τί δὲ μή; 

1058. σέ: τυγπῖηρ τονγασα {Π6 ον οἵ ῬΡο]γπῖοθβ. Νοίθ [Π6 ϑιῃρμαῖῖς 

ἔοττη οὗ {πΠ6 ῬΡγόποιη, ΟΡΡΟΞΘΩ ἴο σύ γε ΒΟΙοντ. 

1061. δεῖμα πολιτῶν : σοηϊΐνο οἵ " ἀρβίσπδίοη (Η. 729 ρ), {Π6 γῇ ]6 

ῬὮΏγαβο βίδῃαϊηρ ἴῸΓ δεινοὺς πολίτας. δεῖμα 18 ΘΙΒΟΎΠΘΙΟ πϑθα ΡοΟΘΙΟΔ]Υ 

ἴῃ {Π|8 σοπογοίθ γᾶν, 45 (λ. δ8ῦ δεινὰ δειμάτων ἄχη, “ αἀτγοιαα ἔογτα8 οἵ 

6Υ115 Τουτ] Ὁ 16. Επγ. ΠΠ. 1. 100 δείματα θηρῶν. 
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1062. μήν: νἰ0} Δανογβαῖνθ ἔΌγΟΘ, ἃ8 ΘΒΡΘΟΙΆΠ ΠΥ ἴῃ ΟΟΠΠοχῖοη ὙΠῊ 

γέ. 

10608-1065. ἄγοος. .. εἶσι, τυ! σο τἰππιοιτησὶ. 

1064. “1 {16 5016 ΠΌΠΟΙ οἵ ἃ 5ἰβίθυ᾽ 5 ἴθαγβ. 

1065. τίς ἂν οὖν τὰ πίθοιτο ; τ΄ολο ργαν οαπ οοπιρίῳ τοί ἐλαὶ 7 πιθέσθαι 

ἢ ἃ οορῃαΐε δοσιβαίϊνο, Η. 710 Ὁ. 

1006-1072 -- 1015.-1079. 

ΤῊΗΘ ΘΠοτὰβ αἰν 65, ὁη6 Π 4] ἢγβί τηασοπίηρσ οὐ οὗ {Π6 οτομοβίσα δἵ 

{πὸ Ἰοξξ, ἃ5. Απθροπθ πα [Π6 ὈΘΆΤΟΙΒ οἵ ῬΟΙγ ΠἾσΘΒ ἰθανθ {Π6 ξίαρθ αἵ 

{παΐ 5146, {πθὴ [Πη6 οΟἴΠῸῚ 4] αὖ 1Π6 τὶρηῦ ἢ ἸΒΙΠΘηΘ. ΔΠα [Π6 ὈΘΆΓΘΟΓΒ 

οὗ Ἐϊθοςϊθβ. ΤΠΘ ἀπαρδθβίβ ἅΓῸ τϑοϊϊρα Ὀν {Π6 ᾿θαᾶθυβ οἵ [Π6 βϑιηΐ- 

ΟΠΟΓΊΒ6Β 85 ΠΟΥ ΤΠΆΓΟΉ, πα 1Π6 ἔνο Ῥαββαροβ ΔΙῸ τ] ΓΟ Ά}}ν Θααῖνἃ- 

Ἰοπί. 15 ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΙ 15 ποῦ ν]ο]αΐθα ἴῃ 1069 -- Τ0Τθ, βἴποθ ἃ Ἰπο ΠΟΙΘίου 

ἴπ ΠΑΡΑ Θβίϊο ΤΠΤΟΠ65 15 ΤΟ] ον θα ὈΥῪ ἃ ῥΡᾶπβθ οὗ [Π6 58 Π|6 ἸΘηΡΊ, 

ΤῊΪΒ ὁπαϊηρ οὗ [Π6 {ΠΟῪ ὈΘΑΓΒ ἃ ΟΙΟΒΘ. ΤΟΞΘΙΠΌΙΆ ΠΟΘ ΘΧίθσμα} }ν ἴο 

{παΐ οἵ {π6 Ογεβίεία (πὶ. ααἱ 3π.}, Το ΡῊ 1Π6 ἔνγο ΡΥ Θ ΒΙΟἢ5 ἅΓ6 οὗ ἃ 

ΥΟΙΥ αἰ οσοπῦ παΐπτθ. ὙΠῸ ΘΟποΙβίοη οὗ {πΠ6 ΤΠΘΡαΠ {τσ ἀἤογακ 

{πὸ ΟΠἱν ᾿ἰπβία ποθ πον ἴῃ ΟὙΘΘΚ {γᾶροαν οὗ ἃ ἔουτηδ] αἰ ν βίο οἵ {Π6 

ΟΠΟΓΌΞ, ΠοῚῸ 50 Δα μ τ] δαἀαρίθα το {πὸ βιτπδίίοη. ΑἸ] Τπουρηῖ5 οἵ 

ΔῺΥ Θηϊοτγοθμιηθηΐ οὗ ἴΠ6 οραϊοῖ ἀραϊηβύ ῬΌΓΙΑ] τηπβί αἸἰβαρ αν 1} {15 

δοίΐοῃ οὗ {Π6 σΠΟΤΙ5, ὙΠῸ ΤΟΡΥΘβθηΐ ΡΌΌ]ΪΟ ΟΡ πίομ, [ΠΘῚΓ ουθη αἰ ν βίο 

βία παϊηρ ἴοΥ ἃ ἢη8] βϑί]θιηθηΐ οἵ {πΠ6 αιοβίϊοῃ οἵ τὶρηΐ Δ πα στοηρ θο- 

ὕσθοη {πῸ Ὀσοΐμουβ. Ναίαγα! ν [Π6 Ἰἰαβί νγογὰ ἴΞ ἴον ΕτοοΟΙΘβ, ἃ πα {116 

δρᾶμα ἴΑρεως μεστόν 65 ὁη {Π6 Κογ-Ποίθ. 

1066. “Τιοὲ {π6 οἷἵν ἀ00Π) ΟΥ ποΐ ἀοοπ,.᾽ δρᾶν τι, ΠΟΥΘΥΘΓΙ, 5. ἃ 

ΘῸΡΠοιηἰβέϊο οχργθββίοῃ, οἷ. ὅόρη. ΕἾ. 556 δοκεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ 

μή. ὙΠΘ ἔογτη δράτω ΟΟΟῸΓΒ ΒΘΥΘΙΆ] {Ππη65 ἴῃ ἀθἤδηῦ ΞΡΘΘΟΠ 65, 85 δ γ. 999 

δράτω, κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον. ὅ΄0ΡΗ. “{π|. ΤΟδ δρέτω, φρονείτω 

μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἰών. ---- ἘῸΓ καί οἵ. 428, 

1068, 1069. ἡμεῖς : εἸηρ Παῖς ἴῃ [πΠ6 Δη 1 {Π6 515 τ Π ἡμεῖς δέ ὈΘΙΟΥ 
(1015). ὙΠῸ ἀοίοιίο αἵδε ΠοΙρΡ5 ἴο ροϊηΐ {π|8 δηςΠ65158. “ὙΤ]5. ἴῃ 

ἘΌΠΟΓΑΆΙ Ῥγοσθββίοη ΠΟΥ. 

1070-1072. καί ἀπά καί ἅτ οογτγο]αἰϊνθ. ΤΠῸ ἔσο γαῖ Π5 ἅΓΘ ΤΟΡΓΟ- 

βοηΐρα δ5 ϑαυϊνα]οπὲ ᾿ἰπβίθδα οὗ ορροβθᾶ. ἔν σοπιπιοη ἐο ἐΐε τολμοίε τασα 

οὗ Οδάπηιβ 15 ἐλ αὐίϊοίϊοη (πα {Ππογοίογθ ουοσν ΤΠΘθδη μὰ ἃ παίαγαὶ 

τὶσῃΐ ἴο πιοῦχῃ 10), τολίϊε ἐδε βίαίε αἰ ξξεγοπέϊῃ αἱ αἰβεγεπὲ ἐΐπιεβ σοπιπιεπ 8 

(πᾶ ἀφῆπο5) ἐλε τιφἠΐ. 1.6. ταὶ {Π6 βίαϊθ ἄθθιηβ σσοηρ ἴο-ἀδν 1 Τ]ΔΥ͂ 

ἄθριη τὶσητ [0-ἸΠΟΥΤΟΥΎΥ. 

1072. τὰ δίκαια: {Π6 «γίϊο]6 Ὀθοϑιβθ {πὸ δα͵]θοῖϊν 18 ὑβρα σἹἢ 

ΒΡΘΟΙΔ] τϑΐθγεποθ ἴο πόλις (115 Ὑ]θνν5 85 10 στ). 



128 ΒΕΝΕΝ ΑΟΑΙΝΘΤ ΤΗΒΒΈΕ5. 

1079, 1074. ἅμα τῴδε, ] ἢ Ετθοοὶο5 ΠΆΤΉΘΙΥ, 56. ἔμεν, οἴο. [ΙΒΙΠ6Π6 - 

15 παίυγα!]ν ποῖ {πΠουρηΐ Οὗ ΘΒΡΘΟΙΆ ἢν ΠΟΙΘ, ἃ5 ΔΗ ΠΡΌΠΘ νγὰβ ΔθΟνυΘ, 

1068 συνθάψομεν. --- τέ νγου]α ΤΟΡΊ ΠῚ] ΘΟΙῚ6 8 {61 πόλις, πα ξυν- (ξυνε- 

παινεῖ) Π61Ρ}5 τὲ .. καί. --- Νοῖθ ἴΠ6 Δαἀαρίαίομ ΠοσΘ ἴο {Π6 σγοτὰ β οὗ {Π6 

ἔνο Πἰπ65 ργθοραϊηρ (1071 1.). Ιῃ ῬΟΙΨ ΠΙΟΘβ᾽ ο858 [Π6ΓΘ 15 ἃ οΘομῆϊοῦ θ6- 

ἔγθθη τὰ τῆς πόλεως δίκαια ἃ πα τὸ δίκαιον, Ὀπΐὺ ἔον ΕΐΘΟΟΙ]65 ΤΠ 6 Ὺ ἐοἸποῖαθ. 

1075. Ἐὸγ0: {Π6 βθηςπηθηΐ οἵ. Ηαΐ. 7, 159 (1 νγὰβ 1ῃ6 ΑἰΠομΐδ 5 ὙΠῸ 

βαγϑαᾶ Ηθ]185 ἴῃ {π6 Ῥουβίβϑηῃ νγᾶ15) καὶ βασιλέα μετά γε θεοὺς ἄνωσά- 

μενοι. 

1079. τὰ μάλιστα: Ἰοΐπ νὙ11}} μετὰ γὰρ μάκαρας, κτλ. ἄθονο. ΒΥ 18 

Ῥοβιτοη αὐ {Π6 οπα {Π6 ῬΏΤαΞΘ ποῖ ΟἿ]ν σϑίηβ ἴοσοθ, θπΐ σῖνθε {Π6 56ῃ- 

ἴϑποθ ἃ ρουϊοαϊο βἰσποίασθ πηοβί ΔΡΡρσορυίαίθ Ποσθ. “Νοχί ἴο {πὸ Ὀ]θββθα 

Β5οα5 δηᾶ {Π6 τηϊρηΐ οὗ Ζθϑαβ, μθ ᾿ἰὖ νγὰβ {πδ΄ βαυϑᾶ {πὸ Οδαϊηθδῃ βίδίθ 

ἔγοση ουὐθυζῆτσον, 8Πη4 ἔγομι ἱππαπαδίϊοη ὈΥ ἃ ἔογθὶ σὴ γᾶν οὗ τηθῃ, ἔλα 

γιοϑί οὶ αἰ]. 



ἜΕΕΠΥ ΤΟΥ Χ: 

“ΤῊΝ Το] οννῖηρ ἀτῸ {Π6 ΟΠ] οῦ ἀονίαίϊοηβ ἔσο {πΠ6 Μίραϊοθαη (ὐαθχ. 

Νο τηθητοη 15 τη 6. οὗ σουγθούίοηβ {πᾶ πᾶν ὈΘΘὴ ΘΠ ΘΥ ΠΥ Δαἀορίθρί. 

ἼΠ6 τϑδαϊηρ οἵ {πὸ Οὐαθχ Τ}Ο]]ονγ5 {Π6 ΘΟ]Οη. 

21 τύχη: θεός. --- 2 φάους : πυρός. --- 89, 84 ΤΠδΘ ἰοχί οἵ Τ᾽Πη4οΓῇ. 

125 ἑπταστόμοις : ἑβδόμαις. --- 146 ἀντίτας: ἀυτᾶς. --- 109 μάχᾳ] 

στᾶσα: μάχαισί | τε. 

204 ὄχων ὄτοβον : ὔτοβον. --- 207 στόματα : στόμα. --- 221, 222. ὅθο 

ὙΥ Θοκ θη, δεμάϊεη σι ΑΑ ὁδοἠ γι, Ὁ. 85. τ 225 γονῆς : γυνή. --- 279 πηγῆς 

τοῖς τ᾽ : πηγαῖς οὐδ᾽. - - 275-.2.18 866 ΥΥ ΘΟΚΙοΐη, Ρ. 89 ἢ. --- 282 ἐπάρχους: 

ἐπ᾽ ἄνδρας. 

9059 πικρῶν ὀμμάτων : πικρὸν δ᾽ ὄμμα. --- 563, 964 λέχος | τληπαθού- 

σιν: νέαι | τλήμονες εὐνάν. --- 994 ὀρθίαν κλύει : ὁρμαίνει μένων. 

402 ἐννοίᾳ: ἡ ἀνοία. --- 481] σε τυχεῖν : εὐτυχεῖν. 
520 κυρῶν : τυχών. --- 521 τὸν δή: τόν. --- 5460 καταισχυνεῖ: καταισ- 

χυνεῖν. --- ὅ58 τεῖχος: θηρός. --- 560 ἔξω δ᾽ ἐκείνη: ἔξωθεν εἴσω. --- 

5716 προσθροῶν ὁμόσπορον : προσμόραν ἀδελφεόν. --- 584. πληγήν : πηγήν. 

-- ὅ87 κόνιν: χθόνα. 

608 ἐν: καί. -- 69] τὸν πρός: τόνδ᾽ ἐφ᾽. --- ΟΘῦ μέλαιν᾽ : τελεῖ. -- 

699 ἔξεισι: οὐκ εἶσι. 

ΤΟΥ θελεμωτέρῳ : θαλερωτέρῳ. --- 68 πενομένους : πελομένους. --- 77, 

714 866 ὙΥ̓ΘοΚΙοίη, Ρ. θ4. 

809 Ε΄. 566 Ὑ βοκίοίη, Ρ. θ5. --- 849, 850 διδυμάνορα .. τάδε: δίδυμ᾽ 

ἀνορέα κάκ᾽ αὐτόφονα δίμοιρα τέλεια τά. --- 861] πόνων: πόνων δόμων. --- 

857 ἄστολον μελάγκροκον : ἄστονον μελάγκροκον ναύστολον. --- 894, 895: 

διανταίαν λέγεις πλαγὰν δόμοισι καὶ ] σώμασιν πεπλαγμένους ἐννέπω. 

909 οὖν: οὐκ. --- 915 μάλ᾽ ἀχάεσσ᾽ ἰά : δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσα. --- Θ27 δυσ- 

αίων σφ᾽ : δυσδαίμων σφιν. ---- 974 αἵδ᾽ : πέλας δ᾽ αἵδ᾽. --- Θ82 δήτ᾽ ἄπο: 

δῆτα. --- ϑδὅ λυγρὰ διπάλτων : δίυγρα τριπάλτων. 

1009 στέγων : στυγῶν. --- 1029 θρηνοῦσ᾽ : θάψασ᾽. --- 109 οὔτι : οὐδέ. 
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